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Dzień dobry kochane Wiewiórki!  

Dzisiaj obchodzimy szczególny dzień – Dzień Naszej Planety Ziemi. Jeżeli macie ochotę to 

załóżcie coś niebieskiego lub zielonego.  

 

1. Na początek trochę się poruszamy!  Zapraszam do zabawy ze mną do piosenki „A ram 

sam sam” po polsku. Nagranie wideo oraz mp3 dostępne w załącznikach.  

 

2. „Ziemia 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? 

3.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. 

4. Zapraszam Was do obejrzenia Eko bajki! 

 

Eko – Malińscy i Brudasińscy 

Na jednej razem ulicy mieszkają 

Jedni są czyści, drudzy są brudni 

Na eko – pikniku się poznają 



Jeśliś ciekawy ich wspólnych losów 

Obejrzyj tę bajeczkę 

Dowiesz się, jak dbać, by dom był Eko 

Podszkolisz się troszeczkę 

Zatem zapraszam do oglądania 

Bo film jest warty tego 

By go promować, by go oglądać 

Zachęcam, więc każdego! 

https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs 

5. A na koniec z okazji Dnia Ziemi zróbmy dzisiaj naszą Planetę!  

Mam dla Was kilka propozycji:  

„Ziemia malowana puchnącymi farbami” (szablon Ziemi w załączniku) 

Przepis na puchnące farby: 

- krem do golenia 

- biały wyciskany klej szkolny 

- barwnik spożywczy  

Mieszamy w proporcji 1:1 krem do golenia i klej. Dodajemy kilka kropel barwnika (farba po 

wyschnięciu będzie miała intensywniejszy kolor, warto wziąć to pod uwagę w trakcie 

przygotowań).  Dokładnie mieszamy. Malujemy a potem czekamy aż wszystko wyschnie. 

II przepis na puchnące farby: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=WvtvC9Le8D4&feature=emb_logo 

Można również wydrukować szablon Ziemi i wykorzystać plastelinę zieloną i niebieską i 

wykleić naszą planetę. A paluszki będą solidnie pracować 
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