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Blok tematyczny: Dbamy o naszą planetę

Temat: Co zrobię dla Ziemi?

1. „Co rozwesela, a co zasmuca Ziemię?” - praca z obrazkiem, dzieci przyglądają się ilustracjom,

mówiąc  co  się  na  nich  znajduje.  Zadaniem  dzieci  jest  ocenienie  co  jest  dobre  a  co  złe  dla

środowiska. 



2. „Zakodowany obrazek” -  kolorowanie obrazka według podanego kodu, utrwalenie informacji

na temat segregowania śmieci. Załącznik.

3. „Zgadywanki” - rozwijanie umiejętności kojarzenia, spostrzegawczości i logicznego myślenia.

Rodzic czyta kolejno zagadki, dzieci uważnie słuchają i próbują je odgadnąć. Hasła dzielą na sylaby

oraz  przeliczają  liczbę  sylab.  Wspólnie  z  rodzicami  dzieci  ustalają  jaka  litera  znajduje  się  na

początku wyrazu. 

• Rośnie w lesie lub przy drodze, ma koronę oraz pień. Mogą na nim mieszkać ptaki, ludziom

daje miły cień. (drzewo)

• Kolorowe i pachnące, zakwitają wiosną. Można spotkać je na łące, w parku i w ogródku

rosną. (kwiaty)

•  Służy do picia, służy do mycia, bez niej na ziemi nie byłoby życia. (woda)

• Drepczesz po niej codziennie, nie myśląc o tym zupełnie, że bez jej magicznej siły nie rosły 

by rośliny. (ziemia jako gleba)

• Ono unosi w górę latawce i rozdmuchuje z mleczy dmuchawce. Chociaż dotknąć go nie 

możemy, to dzięki niemu oddychamy i żyjemy. (powietrze)

Rodzic przypomina, że drzewa, kwiaty, powietrze, woda, należą do przyrody, a więc do 

środowiska w którym żyjemy i które należy chronić. 

4. „Ziemia to wyspa zielona” - wspólne śpiewanie piosenki, kształtowanie poczucia rytmu.

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

I.  Nie warto mieszkać na Marsie,

nie warto mieszkać na Venus.

Na Ziemi jest życie ciekawsze,

powtarzam to każdemu.

Ref. Bo Ziemia to wyspa, to wyspa zielona,
wśród innych dalekich planet.

To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,
więc musi być bardzo zadbany.

II. Chcę poznać życie delfinów
i wiedzieć co piszczy w trawie.

Zachwycać się lotem motyla
i z kotem móc się bawić.

Ref. Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,
wśród innych dalekich planet.

To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,
więc musi być bardzo zadbany.

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


III. Posadźmy kwiatów tysiące.
Posadźmy krzewy i drzewa,

niech z nieba uśmiecha się słońce,
pozwólmy ptakom śpiewać.

Ref. Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,

wśród innych dalekich planet.

To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,

więc musi być bardzo zadbany.

5.  „Planeta Ziemia” - praca plastyczna. Ziemię możecie wykonać dowolną techniką plastyczną.

Można użyć farb, bibuły, kredek :) 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/04/planeta-ziemia-praca-plastyczna/

6. „Co zrobię dla Ziemi?” - burza mózgów, rozbudzanie kreatywnego myślenia.

Propozycje zabaw na popołudnie: 

• „Mały ekolog” - nauka wierszyka:



           

• „Jak zrobić gniotka?” - zabawa techniczno – plastyczna 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/10/jak-zrobic-gniotka/

• „Krasnoludek w buzi” - zavawa logopedyczna, ćwiczenie aparatu artykulacyjnego 

Pewnego dnia krasnoludek, który mieszka u każdego w buzi,  robił  wielkie porządki.

Najpierw umył dokładnie ściany (przesuwamy językiem po wewnętrznej powierzchni

lewego,  potem  prawego  policzka).  Potem  umył  sufit  (przesuwamy  język  po

podniebieniu w przód i w tył). Podłoga też była brudna, więc umył ją bardzo dokładnie

(opuszczony jak najniżej język myje dolne dziąsła).  Okna też musiały zostać umyte.

Najpierw umył ich stronę zewnętrzną,  a  potem od środka (język wędruje po stronie

zewnętrznej, a potem wewnętrznej zębów). Potem umył schody w przedsionku (język

przesuwa się  w stronę  dolnej  wargi  i  wysuwa  na  brodę).  Komin  też  musiał  zostać

wyczyszczony (język wysuwa się w kierunku wargi górnej i nosa). Kiedy spostrzegł  

z okna przechodzącą sąsiadkę, pomachał jej ściereczką (język wędruje z jednego kącika

ust  do  drugiego).  Na  koniec  wytrzepał  dywany  (wyciągnij  język,  pochyl  głowę  

i potrząśnij nią w prawą i lewą stronę) 

Pozdrawiamy, 

Nauczycielki grupy XIV 
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