
ŚRODA 

Hej! Hej! To dziś jest ten dzień, w którym swoje święto ma nasza planeta Ziemia. Dzisiaj na całym 

świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ziemi. Mamy nadzieję, że każdy z Was będzie 

starał się być wzorowym małym ekologiem zgodnie z sadami, które   opowiewie Wam Krzyś w bajce 

– w kontakcie z przyrodą 

link do bajki https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ 

. W ten sposób wszyscy zrobimy najwspanialszy prezent naszej Ziemi. 

1. Słuchanie piosenki  „Ziemia Wyspa Zielona”. 

LINK DO PIOSENKI 

Proponujemy dzieciom swobodny, dowolny taniec do piosenki 

 

proponuje wam dwie prace plastyczne do wyboru 

1. „Ziemia- nasza planeta”- praca plastyczna dowolną techniką. 

Potrzebne nam będą: kredki (farby, flamastry) klej, nożyczki, czarna i czerwona kartka (opcjonalnie). 

Ziemia nie musi być wykonana z talerzyka- wystarczy wyciąć koło z kartki. 

praca poglądowa poniżej 

 

 2.Praca plastyczna „Jaki piękny jest świat". 

 Na podstawie bajki W kontakcie z przyrodą -proponuje Wam drogie dzieci abyście narysowały swój 

wymarzony świat. Z chęcią obejrzę jakby on wyglądał… pochwalimy się na stronie internetowej 

szkoły. 

 

  

Inne dzieci widzą go  tak… 

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ
https://www.youtube.com/watch?v=-ZQTnkXpcCA


  

a TY jak go sobie wyobrażasz? 

  

Dziękujemy serdecznie Rodzicom za pomoc w realizacji zadań oraz za Państwa ogromne 

zaangażowanie! 

Przygotowałam tez kilka zabaw – kodowanie na dywanie w wolnej chwili do wykorzystania w 

oddzielnym pliku a tutaj instrukcje do zabaw. 

  

 
Zacznijmy od puzzli... 

W tej aktywności rozcinamy obrazek po liniach, a zadaniem dziecka jest złożenie go w całość. Jeśli zrobi to prawidłowo, to ukaże 

mu się napis „Dzień Ziemi” 

 
 

Wykropkowane obrazki... 

Bardzo lubiana przez dzieci aktywność, jednocześnie prosta, a dająca wiele możliwości. Kropki 

może wypełnić dziecko na różne sposoby, takie najbardziej typowe, to wyklejanie plasteliną lub 

stemplowanie opuszkami palców zamoczonymi w farbie...ale możecie spróbować zupełnie innej 

techniki... 

 
 



 
 

Wieża z kolorowych kubków... 

Jeśli nie macie kubków, to mogą dzieci wykonać pracę kredkami. Patrzymy na rodzaj odpadów 

umieszczony na kubku, następnie sprawdzamy, do którego pojemnika powinien powędrować. 

 
 

A może gra planszowa... 

Pionki, kostka, plansza do gry...i nic więcej nam nie potrzeba. Na zdjęciu opisane zasady gry. 

 
 

 
 

 


