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TEMAT TYGODNIA: Dbamy o naszą planetę. 
 

TEMAT DNIA: Co ja mogę zrobić dla Ziemi? 

 

1. Zapoznanie się z wierszem Karoliny Gawlik pt. ,,Jak dbać o Ziemię''.  

Chcesz o Ziemię dbać praktycznie? 
Rób to więc ekologicznie. 
Zawsze kran dokręcaj szczelnie, 
niech nie kapie – to oszczędniej. 
Gdy wychodzisz, to gaś światło, 
zapamiętać bardzo łatwo. 
Przestań jeździć samochodem, 
gdy chcesz zadbać o przyrodę. 
I pamiętaj – sortuj śmieci, 
bo to mogą nawet dzieci. 
Metal, plastik, szkło i papier, 
niech dorosły też rozdziela 
do każdego kontenera. 
Gdy ktoś zada ci pytanie, 
co mu głowę ciągle łamie: 
„Jak o Ziemię dbać praktycznie?” 
Powiedz wprost: „EKOLOGICZNIE!”. 

 
Pytanie do wiersza: 

 
- Jakie są sposoby dbania o środowisko? 

 
 
2. Zabawa ruchowa ,,Zdrowe drzewo - chore drzewo'' - pantomima. 
 

Na hasło ,,Zdrowe drzewo'' - dziecko wymachuje rękoma nad głową, w prawo, w lewo, do 
przodu, do tyłu. 
Na hasło ,,Chore drzewo'' - dziecko nachyla się i opuszcza bezwładnie ręce do dołu. 
 
 
 
 
 

 



3. Co Ty możesz zrobić dla Ziemi? 
 

- segreguj śmieci – wyrzucaj śmieci do odpowiednich koszy i pojemników, 

 
 

- szanuj rośliny i zwierzęta – nie depcz trawników i kwiatów, nie płosz zwierząt w lesie, 

 
 

- oszczędzaj wodę i prąd – gaś światło, telewizor, radio, zakręcaj wodę w trakcie mycia 
zębów, 

 

 



- ogranicz emisję spalin – zamiast samochodu wybierz spacer, rower, autobus, 

 
 

- ogrzewaj swój dom właściwie – zakręcaj grzejniki podczas wietrzenia, zmniejsz 
ogrzewanie, kiedy opuszczasz dom. 
 

 
 
 
 

Dbanie o Ziemię może być proste i łatwe. Tych kilka prostych działań sprawi, że 
codziennie możesz być EKO-BOHATEREM.  

 
 
 
 



4. Model Ziemi - praca plastyczna. 
 
Nagranie pracy plastycznej dostępne jest na profilu facebookowym ,,Małe Przedszkole i 

Żłobek". 
 

Potrzebne będą: 
- modelina lub plastelina (6 różnych kolorów: czerwony, pomarańczowy, żółty, czarny, 

niebieski, zielony), 
- nić dentystyczna lub plastikowy nożyk.  
 
Sposób wykonania: 

- utwórz małą kulkę z czerwonego koloru – to będzie jądro wewnętrzne Ziemi 
- następnie rozwałkuj kolor pomarańczowy i owiń nim czerwoną kulę – to kolejna 

warstwa Ziemi, czyli jądro zewnętrzne, 
- podobnie zrób z modeliną koloru żółtego, owiń nią kolor pomarańczowy – żółty to 

płaszcz Ziemi, 
- dalej nalep kolor brązowy – skorupa Ziemi, 
- brązową kulę owiń niebieskim kolorem – niebieski oznacza wody (morza, oceany), 
- następnie przylep niewielkie kawałki modeliny koloru zielonego w różne miejsca 

niebieskiej kuli – to będą lądy, 
- po wykonaniu 6 kolorowych warstw, całość przetnij za pomocą nici dentystycznej lub 

plastikowego nożyka, tak aby zobaczyć wnętrze Ziemi oraz jej poszczególne warstwy. 
 

 



5. Kolorowanki – pokoloruj poniższe obrazki. 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 


