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„Dzień Ziemi” 

 

Dzień dobry kochani! 

Dzisiaj obchodzimy wyjątkowy dzień – Dzień Naszej Ukochanej Planety Ziemi!!!! 

Jeżeli chcecie, możecie ubrać dziś coś niebieskiego lub zielonego No to zaczynamy! 

 

1. Na początek rozgrzewka – Muzyczne stop  

Poruszajcie się w rytm muzyki (idąc, skacząc i biegnąc). W odpowiednich momentach 

zróbcie – STOP (zatrzymajcie się)  

https://youtu.be/dqk_IongIzI 

 

2. „Chora Planetka”  

Posłuchajcie wierszyka (tekst oraz na granie audio znajdziecie w załączniku). 

Spróbujcie odpowiedzieć na pytania: 

 Dlaczego Planetka była chora? 

 Co dzieci zrobiły źle? 

 Co powinniśmy zrobić, aby nasza Ziemia była czysta i „zdrowa”?  

 

3. „Uwaga! Uwaga! Ziemia jest w niebezpieczeństwie!” 

 

Otwórzcie prezentację „Ziemia w niebezpieczeństwie”. Przyjrzyjcie się uważnie 

ilustracjom.  

 

Na co choruje Ziemia? 

Co jej szkodzi? 

Co jest dla największym zagrożeniem dla naszej zielonej planety? 

 

 

4. „Rozwiązujemy ziemskie problemy!”  

Dziś świętujemy urodziny Naszej Planety! Pomyślcie kochani, co dobrego można 

zrobić dla Ziemi.  

https://youtu.be/dqk_IongIzI


Na dużej kartce narysujcie sylwetę Ziemi, a wokół niej przedstawcie swoje pomysły. 

Możecie je narysować za pomocą prostych symboli. 

Możecie skorzystać z szablonu „Jak mogę pomóc Ziemi?”. Znajdziecie go 

w  załączniku. 

 

5. Czy udało Wam się rozwiązać niektóre problemy Ziemi? Brawo!!! To teraz 

przyszła pora poznać Kodeks Małego Ekologa! 

 

Otwórzcie plik „Kodeks Małego Ekologa”. Spróbujcie przeczytać zdania  lub 

odczytać znaczenie symboli.  

 

O czym każdy z nas musi pamiętać, aby Ziemia była uśmiechnięta? 

 

 

6. Wesoła i smutna Ziemia – poskaczmy razem! 

 

Rozciągnijcie na podłodze skakankę lub  przyklejcie taśmę malarską. Po jednej stronie 

połóżcie obrazek z Ziemią uśmiechniętą, po drugiej z Ziemią smutną (znajdziecie je w 

załączniku).  

Rodzice będą wymieniać różne czynności, które na Ziemię wpływają dobrze lub źle. 

Waszym zadaniem będzie przeskoczyć lub przebiec na część pokoju z odpowiednią 

ziemską miną. 

- recykling 

- sadzenie drzewa 

- sadzenie kwiatów 

- zbieranie śmieci 

- zakręcanie kranu podczas mycia zębów 

- korzystanie z materiałowych toreb  

- śmiecenie 

- zatruwanie środowiska 

- kapiący kran 

- telewizor włączony przez całą noc itd. 

 

7. Wiemy co jest ekologiczne! – zagrajmy w memory - przeciwieństwa 

 

Jeśli macie taką możliwość wydrukujcie i wytnijcie wszystkie ilustracje (w załączniku 

„Co jest eko?”). 

Powiedzcie, co się na nich znajduje. Spróbujcie dobrać je w pary na zasadzie 

przeciwieństw. 

Następnie rozłóżcie karty  na stole lub podłodze obrazkami do dołu . Spróbujcie 

odnaleźć parę kart o przeciwstawnym znaczeniu – odkrywając po dwa obrazki 

jednocześnie.  

Jeśli znajdziecie parę, odłóżcie ją na bok i wyjaśnijcie jej znaczenie,   



np. „Lepiej  jeździć  tramwajem  niż  samochodem,  ponieważ tramwaj wiezie dużo 

ludzi naraz i nie wydziela spalin. 

 

 

8. To jest taka gra – W „Ekologię” gram i ja! 

 

Zachęcam Was do zabawy w interaktywne gry 

 

Tu możecie sprawdzić swoją pamięć: 

https://view.genial.ly/5e9af762b65e370dac6fe513 

 

A tu spróbujcie zgadnąć, jaką głoskę słyszycie na początku ekologicznych wyrazów: 

https://view.genial.ly/5e9bf464f69c430d825d2d81 

 

9. A teraz  czas na Wielkie Sprzątanie Ziemi! 

Na podłodze porozrzucajcie kilka gazet lub kartek. Poruszajcie się w rytm piosenki 

o  naszej planecie (link do niej wklejam poniżej), na przerwę w muzyce podnieście 

jedną kartkę, zgniećcie ją w kulkę i wrzućcie do przygotowanego na podłodze kosza. 

https://www.youtube.com/watch?v=cZ-nwKdwPc4 

 

10. Teraz przyszła pora na zaśpiewanie: „STO LAT”! 

Narysujcie Ziemię lub wykorzystajcie obrazek uśmiechniętej Ziemi z wcześniejszego 

zadania. Połóżcie ją na krzesełku. I zaśpiewajcie jej „ STO LAT!” oraz naszą 

urodzinową piosenkę: 

https://www.youtube.com/watch?v=1hlQnOvAoiA 

 

Złóżcie jej życzenia Pomyślcie, z czego może się ucieszyć 

Możecie także  przygotować dla niej laurkę ( propozycja „Za co kocham Ziemię?” – 

w  załączniku). 

 

11. Przesyłam dodatkowe Karty Pracy dla chętnych: 

 Karta Pracy nr 1 

 Odszukajcie i zaznaczcie 10 różnic między obrazkami. Pokolorujcie chłopca. 

 

https://view.genial.ly/5e9af762b65e370dac6fe513
https://view.genial.ly/5e9bf464f69c430d825d2d81
https://www.youtube.com/watch?v=cZ-nwKdwPc4
https://www.youtube.com/watch?v=1hlQnOvAoiA


 Karta Pracy nr 2 

 Pokolorujcie te obrazki, które pokazują czynności korzystne dla naszej planety. 

 

12.  Z okazji Dnia Ziemi zróbmy dziś Naszą Planetę: 

 

Przedstawiam Wam trzy propozycje (zdjęcia prac zamieszczam w załączniku): 

 

  „Ziemia” z masy solnej, którą  później można pomalować farbkami. 

 

Przepis na masę solną: 

 

1 szklanka mąki 

1 szklanka soli; 

ok. 0,5 szklanki woda. 

Mieszamy, ugniatamy i gotowe. 

 

Ziemia z papierowego talerzyka 

 

Ziemia w naszych rękach   

(odrysujcie i wytnijcie wasze dłonie, a na nich przyklejcie rysunek Ziemi) 

 

 

 GRATULACJE!!! 

 

W nagrodę za wykonanie wszystkich EKO – ZADAŃ otrzymujecie 

kolorowanki oraz EKOMEDALE  (w załączniku)  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 


