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„Ziemia, nasza planeta” 

 

Dzisiaj obchodzimy wyjątkowy dzień - Dzień Naszej Ukochanej Planety Ziemi! 

 

Jeśli macie ochotę to zachęcam was do ubrania dzisiaj czegoś w kolorze niebieskim 

lub zielonym! :) 

 

1. Zaczynamy od porannej rozgrzewki - Muzyczne STOP! :) 

Poruszajcie się w rytm muzyki (idąc, skacząc, biegając). W odpowiednim momencie 

zróbcie STOP!  

https://www.youtube.com/watch?v=dqk_IongIzI&feature=youtu.be 

 

2. "Chora Planetka" - posłuchajcie wierszyka i 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 w niebezpieczeństwie". 

Otwórzcie prezentację "Ziemia w niebezpieczeństwie" i przyjrzyjcie się uważnie 

ilustracjom 

 

- na co choruje ziemia? 

- co jej szkodzi? 

- Co powinniśmy zrobić, aby nasza ziemia była czysta i zdrowa? 

 

4. "Eko spostrzegawczość" - Teraz poćwiczymy wasze oczka!  

Spróbujcie odszukać ukryte przedmioty: 

https://view.genial.ly/5e9df3acbc1ba60db2f6b753 

 

5. Czas poznać Kodeks Małego Ekologa! :) 

Otwórzcie plik "Kodeks Małego Ekologa". Spróbujcie zastanowić się i opowiedzieć co 

trzeba robić, aby Ziemia była uśmiechnięta? 

 

6. Wesoła i smutna ziemia - poskaczmy razem! :) 

Rozciągnijcie na podłodze skakankę albo przyklejcie taśmę. Po jednej stronie połóżcie 

obrazek z Ziemią uśmiechniętą (obrazki znajdziecie w załączniku, możecie również 

narysować). 

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

Waszym zadaniem będzie przeskoczyć lub przebiec na część pokoju z odpowiednią 

ziemską minką. 

 

- telewizor włączony przez całą noc 

- zbieranie śmieci 

https://www.youtube.com/watch?v=dqk_IongIzI&feature=youtu.be
https://view.genial.ly/5e9df3acbc1ba60db2f6b753


- sadzenie drzew 

- kapiący kran 

- sadzenie kwiatów 

- śmiecenie 

- zakręcenie kranu podczas mycia zębów 

- kapiący kran 

- korzystanie z papierowych toreb 

 

7. Teraz czas na wielkie sprzątanie Ziemi! :) 

Porozrzucajcie na ziemi kilka gazet lub kartek. Poruszajcie się w rytm piosenki o 

naszej planecie, na przerwę w muzyce (poproście rodziców, aby robili stop;)), 

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

podłodze :). 

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

 

8. Jeśli Ziemia ma dzisiaj swoje święto to jest czas na?? STO LAT! :) 

Narysujcie lub korzystajcie obrazek uśmiechniętej Ziemi z wcześniejszego zadania. 

Połóżcie ją na krzesełku. Zaśpiewajcie jej STO LAT i naszą urodzinową piosenkę :). 

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

 

Czego możemy życzyć Ziemi, aby była uśmiechnięta?  

 

9. Przesyłam Karty Pracy dla chętnych:) 

- spróbuj wykleić białe kropki odpowiednim kolorem 

- spróbuj ułożyć sekwencję 

- spróbuj wyciąć i ułożyć Ziemię i globus :) 

 

10. Z okazji Dnia Ziemi zróbmy dziś Naszą Planetę :) 

Możecie zrobić ją z masy solnej, którą pomalujecie farbkami: 

Przepis na masę solną: 

- 1 szklanka mąki 

- 1 szklanka soli 

- ok. 0,5 szklanki wody 

Mieszamy, ugniatamy i gotowe :) 

 

Możecie zrobić Ziemię z talerzyka papierowego, albo pokolorować kolorowankę, 

którą wam przesyłam! :) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cZ-nwKdwPc4
https://www.youtube.com/watch?v=1hlQnOvAoiA


 

 



 
 

 



 
 

 


