
                                           Witajcie Kochani ! 

                      Zaczynamy kolejne zajęcia . Dobrej zabawy! 

Data:  środa 22.04.2020 r. 

Temat: „ Dzień Ziemi” 

Pomoce: gazeta 

Cele:  

• Zachęcanie dzieci do dbania o przyrodę poprzez wykształcanie 

codziennych nawyków proekologicznych oraz racjonalne korzystanie z jej 

zasobów. 

• Przybliżenie dobrodziejstw, jakie daje nam planeta Ziemia, a także 

ukazanie niebezpieczeństw jej zagrażających. 

• Uwrażliwienie dzieci na piękno świata przyrody oraz kształtowanie 

poczucia odpowiedzialności za jego prawidłowe funkcjonowanie. 

•  Rozwijanie świadomości własnego ciała, przestrzeni i działania w niej, 

 

1. Powitanie poprzez zaproszenie do zabawy z piosenką: 

Wszyscy są, witam Was, dziś Dzień Ziemi nadszedł czas, 

świętuję Ja, świętuj Ty, raz, dwa, trzy”. 

 

2. Przybliżenie znaczenia dbania o środowisko i planetę Ziemię w oparciu o 

film i wiedzę dziecka, nawiązanie do Światowego Dnia Ziemi. 

 

3. Popatrz na film  

https://www.youtube.com/watch?v=1PThAnyReK4 

Powiedz, dlaczego powinniśmy dbać o nasze środowisko? 

W jaki sposób możemy to robić ? 

 

4. „Błyskawica, grzmot” – zabawa ruchowo – naśladowcza przy pląsie z 

zabaw integracyjnych Klanzy.  

https://www.youtube.com/watch?v=1PThAnyReK4


Jeśli nie pamiętasz tej zabawy pomoże Ci piosenka: 

https://www.youtube.com/watch?v=L3QdGJA7T4A 

 „Pada deszczyk, pada deszczyk” – unosimy ręce wysoko do góry  

i poruszając palcami opuszczamy je powoli w dół. 

 

„Wieje, wieje wiatr” – unosimy ręce wysoko do góry  

i poruszając nimi mocno w prawo i w lewo. 

 

„Błyskawica, grzmot” – na hasło „błyskawica” – klaszczemy,  

na hasło „grzmot” – tupiemy nogą. 

 

„A na niebie kolorowa tęcza” – uniesione do góry ręce roztaczają duże  

półkola. 

5. Zabawy ruchowo - naśladowcze z użyciem gazety.  

Dziecko uderza palcami w kartkę naśladując dźwięk spadających kropli deszczu,  

macha kartką - powiew wiatru, 

spaceruje z kartką nad głową - parasol ,  

z kartką na plecach - peleryna,  

założoną na bucie – kalosz . 

Rodzic wydaje polecenia. 

6. „Wybierz prawidłową odpowiedź” – przygotuj dla dziecka nagrody za dobrą 

odpowiedź ( mogą to być na przykład uśmiechnięte buźki)  

Propozycje pytań:  

 Czy kwiatem chronionym jest: � przebiśnieg; � róża; � tulipan?  

Dodatkowo: Co to znaczy, że jest chroniony?  

Segregując odpady, co wrzucamy do pojemnika na plastik? � szklane butelki; � 

butelki plastikowe; � pudełka?  

Dodatkowo: Po co jest segregacja? 

https://www.youtube.com/watch?v=L3QdGJA7T4A


 Co powstaje z przetworzenia makulatury? � buty; � lekarstwa; � nowe zeszyty, 

książki?  

Dodatkowo: Co to jest makulatura?  

 Co to jest recykling? � wyścig samochodowy; � powtórne wykorzystanie 

zużytych surowców, materiałów odpadowych; � przyjęcie urodzinowe?  

Dodatkowo: Jakie materiały można wykorzystać powtórnie?  

 Co można robić w lesie? � odpoczywać, zbierać grzyby; � krzyczeć, hałasować; 

� samowolnie rozpalać ognisko?  

Dodatkowo: Dlaczego nie można w lesie hałasować?  

 Który pojazd nie zanieczyszcza środowiska naturalnego, jest ekologiczny? � 

samochód; � rower; � motor? 

 Dodatkowo: Co, prócz spalin pojazdów, zatruwa powietrze?  

W jaki sposób możemy pomagać ptakom przetrwać zimę? � budować dla nich 

gniazda; � zamykać je w klatkach; � dokarmiać w karmnikach?  

Dodatkowo: Za co cenimy dzięcioła?  

 Czy, aby zasadzić drzewo, należy: � włożyć do ziemi gałązkę; � włożyć do 

ziemi ukorzenioną sadzonkę; � włożyć do ziemi listek?  

Dodatkowo: Jak nazywa się pora roku, w której drzewa gubią kolorowe liście?  

 

Policzcie ile nazbieraliście buziek . Na pewno bardzo dużo , bo przecież jesteście  

SUPER STRAŻNIKAMI ZIEMI. Gratuluję.  

7. Czas się poruszać -zaczynamy. 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA 

 

W nagrodę dla Ciebie   DYPLOM MIŁOŚNIKA PRZYRODY. 

Jeśli masz ochotę jeszcze pracować zapraszam. Oto kilka kart pracy.     

 

                                                           Pozdrawiamy . Panie Bożenki 

                   

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA


 

 



 

 



 

 

 

 

  

 


