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„Ziemia, nasza planeta” 

 

 

Kto z Was chce zostać Prawdziwym Przyjacielem Przyrody? Jestem pewna, że każdy! 

  
 

1. Na początek rozgrzewka!  

Dzisiaj potrzebne są poduszki bo będą skakać na nich Wasze nóżki :) 

https://www.youtube.com/watch?v=j4EiXelSTkI 

 

2. "Co to jest powietrze?" 

Z czym Wam się kojarzy powietrze? Do czego jest potrzebne?  

Oczywiście do oddychania :) 

 

Zróbmy zatem kilka ćwiczeń oddechowych!  

https://wordwall.net/pl/resource/1574786/ćwiczenia-oddechowe 

 

3. Co możemy zrobić, aby zadbać o powietrze? (Karta Pracy nr1) 

Jeśli macie taką możliwość to wydrukujcie Kartę Pracy nr1. Skreślcie te ilustracje, 

które szkodzą naszemu powietrzu i otoczcie pętelką te, które pomagają dbać o czyste 

powietrze. Jeśli nie możecie wydrukować wskażcie odpowiednie ilustracje paluszkiem 

 
 

4. "Skąd się bierze woda" - Historia Pewnej Kropelki. 

Zapraszam Was do obejrzenia krótkiego filmu, o tym jak woda krąży w przyrodzie.  

https://www.youtube.com/watch?v=EXfEySFqfyQ 

 

Teraz otwórzcie ilustrację Historyjka o Kropelce Wody. Spójrzcie na ekran i 

spróbujcie opowiedzieć, co dzieje się z kropelką wody  

 

Czy potraficie odpowiedzieć na pytania: 

- do czego potrzebna jest woda? 

- do czego codziennie używacie wody? 

- W czym znajduje się woda? (np. w naszym ciele, w owocach). 

 

 

5. "Pomogę wodzie trafić do kranu!" - Karta Pracy nr2 

Woda trafia do naszych kranów z rzek, jezior a czasem pompuje się ją z ziemi, ale 

zanim się to stanie, musi zostać oczyszczona. Następnie płynie długimi rurami - 

wodociągami -  do naszych domów. 

 

Wydrukujcie lub poprowadźcie Kropelkę po ekranie wprost do kranu  

 

6. "Podróż kropelek" - zróbcie masażyk rodzicom!  

https://www.youtube.com/watch?v=j4EiXelSTkI
https://wordwall.net/pl/resource/1574786/%C4%87wiczenia-oddechowe
https://www.youtube.com/watch?v=EXfEySFqfyQ


 

Kiedy deszczyk pada, tworzą się kałuże –  

(stukanie palcami o plecy od góry do dołu) 

 

jedne całkiem małe, inne całkiem duże.  

(wykonywanie okrężnych ruchów –  

najpierw o małej średnicy, później coraz większych) 

 

Lecz gdy wyjdzie słonko i mocniej przyświeci –  

(pocieranie otwartymi dłońmi o plecy, aby wywołać uczucie ciepła) 

 

para wodna szybko, hen do góry leci.  

(łaskotanie paluszkami od dołu pleców ku górze) 

 

Kropelki-drobinki unoszą się do góry 

(wykonanie paluszkami masażu głowy) 

 

i łączą się ze sobą, tworząc piękne chmury.  

(głaskanie barków i ramion w kierunku od rąk do karku.) 

 

Kiedy się na niebie troszeczkę ochłodzą,  

(łaskotanie palcami karku) 

 

w postaci deszczyku znów na ziemię schodzą.  

(stukanie palcami o plecy od góry do dołu.) 

 

7. A może spróbujecie przeprowadzić w domu jakiś eksperyment z wodą? :) 

W tym filmiku znajdziecie kilka pomysłów na ciekawe doświadczenia z wodą: 

https://www.youtube.com/watch?v=2UPT75dIYts 

 

8. Posłuchajcie piosenki i spróbujcie zapamiętać zasady EKOPRZEDSZKOLAKA :) 

Jeśli będziecie je stosować, zostanie prawdziwymi PRZYJACIÓŁMI NATURY!  

https://www.youtube.com/watch?v=6jIaQJIaNCs&t=31s&fbclid=IwAR3nsvdKPQ7S4

sEMpf8TvR0-uFzEKgcWrmgpS651TGRa63_KrVfzwPzeY8gI 

 

9. Na koniec zadanie dla Prawdziwych Przyjaciół Przyrody! 

Dziś zrobimy porządki w ogródku  

 

Jeśli posiadacie ogród, zapytajcie rodziców jak możecie w nim pomóc, może trzeba 

podlać kwiaty albo powyrywać trawę? 

 

Jeśli nie macie ogródka to możecie podlać kwiaty w domu  

 

Jeśli nie macie żadnych kwiatów, to pewnie znajdziecie kartkę i kredki ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2UPT75dIYts
https://www.youtube.com/watch?v=6jIaQJIaNCs&t=31s&fbclid=IwAR3nsvdKPQ7S4sEMpf8TvR0-uFzEKgcWrmgpS651TGRa63_KrVfzwPzeY8gI
https://www.youtube.com/watch?v=6jIaQJIaNCs&t=31s&fbclid=IwAR3nsvdKPQ7S4sEMpf8TvR0-uFzEKgcWrmgpS651TGRa63_KrVfzwPzeY8gI


Spróbujcie namalować swój wymarzony ogródek, mogą w nim rosnąć kwiaty, drzewa, 

a nawet fruwać kolorowe ptaki  

 

Bardzo chciałabym zobaczyć Wasze rysunki, kiedy będą  już gotowe!  

 

 

 
 


