
Kochani Piraci! W tym tygodniu obchodzimy Dzieo Ziemi. Zapraszamy Was na tygodniowy 

cykl zabaw i zadao związanych z ochroną naszej planety. 

PONIEDZIAŁEK 20.04. 
 

1.Zaczniemy dzisiejszy dzieo od powitania  i rozgrzewki  
https://www.youtube.com/watch?v=l78D-0TKWBM&pbjreload 
 

2. „Kłopot Ziemi” – poproś  rodzica o narysowanie drzewa bez liści, konturu domu, łodygi 

kwiatów (bez listków, kwiatków).  Dorysuj elementy tak, aby Ziemia była piękna i 

zadowolona. 

 

3.Rozwiąż zagadkę:  

 „To jest kula kolorowa 

 Na niej plam tak wiele. 

 Dominuje błękit nieba 

 Jest też biel i zieleo”.   (globus) Bożena Szuchalska 

 

Brawo !To jest  globus. Teraz uważnie obejrzyj globus. Poproś rodzica o wyjaśnienie co 

oznaczają poszczególne kolory na globusie i  odczytanie  nazw kontynentów, oceanów itp. 

 

 „Moja planeta”  - spróbuj ułożyd  kilka zdao układanie zdao.  (np. na Ziemi jest kilka 

kontynentów. Niebieski kolor oznacza wody.) „Narysuj” te zdania tak, jak robiliśmy to w 

przedszkolu.(wyodrębniamy wyrazy w zdaniach rysując w powietrzu pionowe linie) 

 

 „Jaki to kontynent?” – odgadywanie nazw. Rodzic  mówi głoskami lub sylabami  nazwę 

kontynentu, dziecko odgaduje i odszukuje go na globusie.  

 

Teraz odpowiedz na pytania: 

- Ile mamy kontynentów? 

 - Wymieo  nazwy kontynentów. 

  -Na jakim kontynencie mieszkamy? 

 

4.Obejrzyj uważnie prezentację: 

Link do pobrania wersji 

.PDF: https://drive.google.com/open?id=1Tt79iCbVGkYzx587gBA2SNmLMonhyhFf 

 

5.Teraz pomaluj farbami plakatowymi (można zmieszad z pianką do golenia) rysunek Ziemi 

i powiedz, kiedy  nasza planeta jest  wesoła? (załącznik)  

 

https://drive.google.com/open?id=1Tt79iCbVGkYzx587gBA2SNmLMonhyhFf


6. „ Krążący kubeczek” – zabawa matematyczna. Przygotuj: kubeczek plastikowy, w 

kubeczku małe karteczki z liczbami od 0 do 10. Zaproś rodzica do zabawy. Gdy gra muzyka 

podajcie sobie kubeczek z rąk do rąk. 

Gdy muzyka cichnie, osoba, która trzyma kubeczek wyjmuje kartkę i wykonuje tyle 

przysiadów, ile jest napisane na kartce. Druga osoba  odgaduje, jaka liczba była na 

karteczce. Kartka wraca do kubeczka. Zabawa toczy się dalej. 

 

7. Posłuchaj i przypomnij sobie piosenkę : ZIEMIA WYSPA ZIELONA    

https://www.youtube.com/watch?v=uJBvuP8jEzs 
 

WTOREK 21.04. 

1.Dziś na powitanie zabawa  – „Na ziemi zostaje”  
https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4 
 

2. „Ekologia – co to znaczy?” – poproś rodzica o przeczytanie wierszyka i powiedz z czym 
Ci się to słowo kojarzy (rodzic zapisuje skojarzenia). 
 
„Co to jest ekologia?” 
 
Ekologia – mądre słowo 
a co znaczy - powiedz sowo? 
Sowa chwilę pomyślała 
I odpowiedź taką dała: 
„To nauka o zwierzakach, 
lasach, rzekach, ludziach, ptakach. 
Mówiąc, krótko w paru zdaniach 
O wzajemnych powiązaniach. 
Między nami, bo to wszystko 
To jest nasze środowisko. 
Masz je chronid i szanowad 
- powiedziała mądra sowa... 
  

 
Ekologia – to nauka, która zajmuje się przyrodą, czyli tym wszystkim co nas otacza. Środowisko jest naszym 
„domem”, czyli miejscem gdzie żyjemy. Ekologia bada zależności pomiędzy każdym organizmem 
zamieszkującym nasze środowisko. W jej zakres wchodzą także oddziaływania nie tylko między ludźmi, ale 
także między roślinami i zwierzętami. 
 

3.Aby przekonad się jak bardzo niebezpieczne są odpady wykonaj dwiczenie „Uwolnij się 
ze „śmiecia” 
– zrób ze swej dłoni  głowę ptaka tak, aby palce stanowiły dziób, dłoo – głowę, a 
przedramię – szyję. Ptak szukając w wodzie jedzenia zaplątał się w sieci, a brudna woda 
zanieczyszczona ropą i olejem nie pozwala mu wyjśd z pułapki. Załóż frotkę na nadgarstek 
i bez pomocy drugiej ręki, zębów , nie pocierając o nic ręką „uwolnij się ze śmiecia”. 
Zastanów   się, czy zwierzętom łatwo jest się wydostad z pułapki? Kto musi im pomóc? 
  
Oczywiście,  nie jest łatwo wydostad się zwierzętom i ptakom z pułapki, musi im  pomóc człowiek! 
  

https://www.youtube.com/watch?v=uJBvuP8jEzs
https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4


 
  

4. Posłuchaj piosenki: „Ekodzieci”. Kiedy usłyszysz słowo „eko” przechylaj się raz na 
prawą, raz na lewą stronę. O czym jest ta piosenka? Naucz się pierwszej zwrotki i refrenu 
na pamięd. 

– piosenka pt: „Ekodzieci” 
https://www.youtube.com/watch?v=0tP21bHL2K4 

EKODZIECI 
Cóż to znaczy – zapytacie,  
Ze zdziwieniem kręcąc głową,  
Kiedy padnie w telewizji  
„Ekologia” – mądre słowo.  
Ekologia to nauka, mówi  jak żyjemy   
O wzajemnych powiązaniach wszystkiego na Ziemi.   
 
Eko, Eko, Eko ! 
Eko, Eko, Eko ! 
To zdrowe miasto, to zdrowa rzeka.  
Eko, Eko, Eko! 
Eko, Eko, Eko ! 
Zdrowe myśli w głowie, zdrowego człowieka. 
Eko, Eko, Eko ! 
Eko, Eko, Eko ! 
To zdrowe miasto, to zdrowa rzeka.  
Eko, Eko, Eko! 
Eko, Eko, Eko ! 
Zdrowe myśli w głowie, zdrowego człowieka. 
 
Kwiaty, rzeki, góry, ptaki 
Oto nasze środowisko. 
Każdy musi je szanowad, 
Żeby mied przyrodę czystą. 
Wiedzą dzieci i dorośli trzeba to pamiętad: 
Także nas nie będzie, kiedy zginą lasy i zwierzęta. 
 
Eko, Eko, Eko ! 
Eko, Eko, Eko ! 
To zdrowe miasto, to zdrowa rzeka.  
Eko, Eko, Eko! 
Eko, Eko, Eko ! 
Zdrowe myśli w głowie, zdrowego człowieka. 
Eko, Eko, Eko ! 
Eko, Eko, Eko ! 
To zdrowe miasto, to zdrowa rzeka.  
Eko, Eko, Eko! 
Eko, Eko, Eko ! 
Zdrowe myśli w głowie, zdrowego człowieka. 
 
Zilustruj piosenkę ruchem, wymyśl swój taniec. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0tP21bHL2K4


5. „Jak żyd ekologicznie?”  – wspólnie z rodzicami omów  zasady, które już obowiązują lub  
będą obowiązywały w waszym domu, poproś o zapisanie i zilustruj je za pomocą 
obrazków wyciętych z reklam lub gazet. 

 Segreguj śmieci – dzięki segregacji śmieci ułatwiamy pracę osobom tym, które muszą te śmieci 

sortowad. Segregując śmieci możemy skupid uwagę na rzeczach, którym możemy dad drugie życie. Możemy 
coś z nich jeszcze zrobid lub komuś podarowad. 

 Nie marnuj żywności – większośd ludzi przygotowuje zbyt duże ilośd posiłków/potraw, które później 

lądują w koszu. Starajmy się wykorzystad przygotowane potrawy np. na drugi dzieo. Zawsze możemy 
również podzielid się z kimś naszym pysznym obiadem. 

 Prysznic zamiast wanny – jeżeli tylko mamy taką możliwośd zamieomy wannę na prysznic. Biorąc 

prysznic oszczędzamy bardzo duże ilości wody. Pamiętamy wody na naszej plancie jest coraz mniej. 

 Stare ubrania jako materiał – stare ubrania możemy oddad do specjalnych pojemników z odzieżą 

używaną, ale za nim to zrobimy, materiały te możemy wykorzystad w domu. Starą niepotrzebną bluzkę 
możemy wykorzystad jako szmatkę do kurzu. Materiał ze starych spodni możemy wykorzystad do uszycia 
wyjątkowego, niepowtarzalnego misia. 

 Oszczędzaj prąd – jeśli tylko nie korzystamy z jakiś urządzeo w danej chwili starajmy się je wyłączad z 

kontaktu. Urządzenia podłączone do gniazdka cały czas pobierają prąd. 

 Torby wielokrotnego użytku – torby wielokrotnego użytku są bardzo wytrzymałe. Kupując raz taką 

torbę wystarczy nam ona na bardzo długo. Dzięki temu nie produkujemy zbędnej ilośd plastiku i opakowao. 
 

STARAJ SIĘ NA CO DZIEO PRZESTRZEGAD TYCH ZASAD! 
 

6. „Spacer EkoPrzedszkolaka” – zabawa ruchowa – spaceruj po pokoju przy muzyce, 
(https://www.youtube.com/watch?v=BzpheDcdgzg – odgłosy lasu ) na przerwę muzyce  
zatrzymaj się, podnieś  jedną zabawkę/przedmiot i odłóż na swoje miejsce.  
Po zakooczonej aktywności zwracamy dziecku uwagę jak ważną rzeczą jest to, aby wszystkie rzeczy okładad 
na wyznaczone miejsce i dbad o porządek w swoim pokoju i w domu. 
 

7.  Obejrzyj teraz  film edukacyjny  EKOKULTURA . Przekonasz się, że wcale nie jest trudno 
byd EKOPRZEDSZKOLAKIEM. 
https://www.youtube.c=om/watch?v=6jIaQJIaNCs  
 
 

ŚRODA 22.04. 
DZISIAJ PRZYPOMNIMY SOBIE, JAK NAEŻY SEGREGOWAD ODPADY 
 
1.Na dobry początek dnia podwiczymy dziś z panem Miłoszem. Zapraszamy do zabawy: 
https://www.youtube.com/watch?v=vjnvB9gEDmA&t=129s 
 
2.Poproś rodzica o przeczytanie wiersza, uważnie go wysłuchaj: 
 
SPRZĄTANIE ŚWIATA  
 A. Romaoska  
Co oznaczają te kolory – niebieski, żółty, zielony? 
Każdy kolor inny pojemnik oznacza. 
Do pojemników różne śmieci się wtłacza. 
Niebieski – w nim znajdziecie pudełka po butach, przeczytane gazety, zapisane kartki – jest on bardzo 
ważny. 
To pojemnik na papier – zna go przedszkolak każdy. 
Zielony – Kolor wesoły z daleka ogłasza „Wrzucaj do mnie słoiki, wyszczerbione talerze !!!” czyli szkło w 

https://www.youtube.com/watch?v=BzpheDcdgzg
https://www.youtube.c=om/watch?v=6jIaQJIaNCs
https://www.youtube.com/watch?v=vjnvB9gEDmA&t=129s


głównej mierze. 
Żółty – foliowe torby, pudełka po lodach, po coli butelki. Wrzud tutaj plastik, żal po nim niewielki. 
By las był zielony, wody nie ubyło 
i każdego ranka wokół było miło 
piątek czy niedziela, pamiętajcie dzieci 
prosi Matka Ziemia – SEGREGUJCIE ŚMIECI !!! 
 

Teraz spróbuj odpowiedzied na pytania: 
-O czym jest wiersz? 
-Co można wrzucid do pojemnika koloru żółtego/niebieskiego/zielonego? 
-Czy widzieliście inne kolory koszy? 
-Co wrzucamy do pojemnika brązowego? 
-Jak nazywają się takie odpady? 
-Czy dzieci też mogą segregowad śmieci? 
-O co prosi Matka Ziemia? 
-A czy Wy w domu segregujecie śmieci? 
 
Obejrzyj teraz karty obrazkowe prezentujące  jakie odpady wrzucamy do jakich koszy oraz 
karteczki z wyrazami: papier, plastik, szkło, bio. Spróbuj odczytad wyrazy (z pomocą 
rodzica), a także podzielid je na sylaby i głoski.  
 

3.Wykonaj kartę pracy – posegreguj odpady (załącznik). 

4. Pora na bajkę edukacyjną  „RADY NA ODPADY” 
https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k&t=416s 
 

5. „Znajdź odpowiedni pojemnik” – zabawa ruchowa – rozłóż na dywanie karty w kolorze 
niebieskim, żółtym, zielonym i brązowym. To będą pojemniki na odpady. Spaceruj  w  
rytm muzyki, na przerwę w muzyce rodzic  wymawia rodzaj odpadu np. 
papier/butelka/ogryzek po jabłku, a dziecko staje na odpowiedniej karcie.  Zabawę 
prowadzimy 5-6-krotnie. 

CZWARTEK 23.04. 

1.Dzisiaj poranna gimnastyka rączek. Na pewno ją pamiętacie. 
https://www.youtube.com/watch?v=cdLltUIgcr4 
 
2. Teraz rozwiąż zagadki pod hasłem „Dbamy o środowisko”: 
 

Ciągle jest ich bardzo dużo 
 i nikomu już nie służą. 
 O tym wiedzą małe dzieci,  
że to są właśnie …. (śmieci).  
 
Setki lat się rozkładają 

https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k&t=416s
https://www.youtube.com/watch?v=cdLltUIgcr4


 i się w petach zawierają. 
 Z tego zabawki są też zrobione, 
 do kosza nie powinny byd nigdy wrzucone. (plastik) 
 
  Każda plastikowa, ale nie szklana, 
 powinna przed wyrzuceniem 
 byd zawsze zgniatana. (butelka) 
 
Papier, gazety, pudełko po butach, 
 niepotrzebny zeszyt, 
 czy też tektura to wszystko jak wiecie jest … (makulatura)  
 
Gdy w lesie to wyrzucisz, 
 szkód narobisz wiele. 
 Mogą tym się skaleczyd 
 nasi leśni przyjaciele. (szkło) Bożena Szuchalska 

 
3.Czy znasz ten znak? 

Czy wiesz co on oznacza? 
Poszukaj go na różnych opakowaniach w domu. 

 

To  jest  znak recyklingu, który wskazuje na powtórne wykorzystanie materiałów. Dzięki 
recyklingowi możemy otrzymad np. nową butelkę, torbę na zakupy, wazon, polar itp. 

https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/03/Recycle.pdf


4.Wykreśl odpady, które znalazły się w niewłaściwym koszu.(załącznik) 

5.Ty też możesz wykorzystad materiały odpadowe do zabawy. Przygotuj dostępne w 
domu plastikowe nakrętki od butelek, kartoniki, opakowania, taśmę klejącą, klej. 
Zaprojektuj i wykonaj  samodzielnie postad EKOLUDKA. Mile widziane zdjęcie Twojej 
pracy. 
Postaw EKOLUDKA u siebie w pokoju. Będzie Ci przypominał o porządkowaniu zabawek, 
odkładaniu rzeczy na wyznaczone miejsce  i segregowaniu odpadów do właściwych 
pojemników. Powodzenia!  
 

PIĄTEK 24.04. 
Dzisiejszy dzieo rozpoczniemy od porannej gimnastyki: 
 https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ  

 
 „Mały ekolog” – quiz. Odpowiedz na pytania, wykonaj zadania a potem podlicz zdobyte 
punkty. 

1.Ania z Kasią wybrały się na wycieczkę do lasu. Zobaczyły na drodze leżącego, małego 
zajączka. Zabrały go do domu. Cieszyły się, że mają teraz swoje własne zwierzątko. 
Oceo postępowanie dziewczynek. 
Postąpiły właściwie, czy nie?  
    TAK – O pkt           NIE – 1pkt 
 
 2. Dzieci z przedszkola poszły na wycieczkę do lasu. Szły cicho przez las, żeby nie płoszyd 
zwierząt. 
Zachowały się właściwie czy nie? 
    TAK – 1 pkt           NIE – 0 pkt 
 
3. Tomek z Jackiem poszli do lasu. Przy drodze rosły zawilce. Postanowili zrobid bukiet dla 
mamy. Wiedzieli, że ich mama bardzo lubi kwiaty. 
Zachowali się właściwie czy nie? 
    TAK – 0 pkt           NIE – 1 pkt 
 
 4. Kasia poszła do parku. po drodze zjadła batonik, nie było w pobliżu kosza, więc 
papierek włożyła do kieszeni. 
Postąpiła  właściwie – 1 pkt, niewłaściwie – 0 pkt 
  
 5. Papier wrzucamy do pojemnika koloru:  
a) niebieskiego – 1 pkt 
 b) zielonego – 0 pkt 
 c) żółtego – 0 pkt 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ


6. Szkło wrzucamy do pojemnika koloru: 
 a) niebieskiego  - 0 pkt 
 b) zielonego – 1pkt 
c) żółtego- 0pkt  
 
7. Plastik wrzucamy do pojemnika koloru: 
 a) niebieskiego-0pkt 
 b) zielonego- 0pkt 
 c) żółtego-1pkt 
 
 8. Recykling to: 
 a) film animowany dla dzieci-0pkt 
 b) odzyskiwanie zużytych materiałów i ich ponowne wykorzystanie-1pkt 
 c) nazwa samochodu-0pkt 
 
 9. Pod ochroną są następujące kwiaty: 
 a) róże i tulipany-0pkt 
 b) stokrotki i malwy-0pkt 
 c) krokusy i przylaszczki-1pkt  
 
10. Lekarzem drzew nazywamy: 
 a) wróbla-0pkt  
b) dzięcioła-1pkt  
c) bociana-0pkt  
 
11. w lesie nie wolno krzyczed, gdyż:  
a) źle to wpływa na gardło-0pkt  
b) można wystraszyd zwierzęta-1pkt 
c) można przestraszyd grzybiarzy-0pkt 
 
 12. na skraju leśnej drogi widzisz zajączka, który nie ucieka: 
 a) odganiasz zwierzę-0pkt  
b) podchodzisz aby go pogłaskad -0pkt 
c) trzymasz się daleko od zajączka, o spotkaniu informujesz dorosłych-1pkt 
 
13. „Od nasionka do kwiatka” – wytnij i ułóż we właściwej kolejności ilustracje. (załącznik)  
 
14.Znajdź 10 różnic pomiędzy obrazkami. (załącznik) 
 
 
 
 
 
 
 
 



BRAWO! JESTEŚ PRAWDZIWYM PRZYJACIELEM PRZYRODY! 
 
Zaprojektuj i wykonaj swój medal PRZYJACIELA PRZYRODY. 
 
Pora na ekologiczne  zabawy ruchowe i zręcznościowe: 
https://www.facebook.com/KidsArtnCrafts/videos/160209605258536/?sfnsn=mo&d=n&
vh=e 
  
UDANEJ ZABAWY! 
 
Do słuchania:  Lisek Niedbaluszek A. Borowiecka https://www.youtube.com/watch?v=Tyi1iP_r388 
 
Darmowe materiały związane z omawianą tematyką: https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-

do-druku/dzien-ziemi/ 
 
Wszystkie materiały objęte są prawami autorskimi. Rozpowszechnianie zabronione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Tyi1iP_r388
https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/dzien-ziemi/
https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/dzien-ziemi/


 



 
 
 



 
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


