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Temat dnia: Co Ja mogę zrobić dla Ziemi?  

 

Cele operacyjne 

Dziecko:  
- śpiewa piosenkę, 
- uważnie słucha czytanego wiersza, 
- odpowiada na pytania dotyczące treści wiersza, 
- zapoznaje się z tematyką dbania o naszą planetę,  
- wykonuje pracę plastyczną.  

Metody: 
- słowna: wysłuchanie wiersza połączonego z rozmową na temat jego treści, 
- obserwacji: wskazanie na obrazku czynności związanych z dbaniem  
o środowisko,  
- czynna: wykonanie pracy plastycznej.  

 

Przebieg:  

1. Piosenka powitalna „Świat w naszych rękach”.  
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE  
 

Ci co lubią segregację 
Otóż oni mają rację, 

Gdy w osobne pojemniki  
Lecą papier, szkło, plastiki.  

Cały świat jest w naszych rękach 
Właśnie o tym ta piosenka, 
Możesz dbać o cały świat 
Chociaż masz niewiele lat. 

A recykling trudne słowo 
Chodzi o to by na nowo, 

Z naszych śmieci zrobić coś 
Papier, plastik albo szkło. 

Więc dorośli oraz dzieci  
Posłuchajcie 

Sprawą śmieci trzeba zająć się dziś 
Żeby jutro dobrze żyć.  

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


 
 

2. Dbam o środowisko – praca na podstawie obrazka.  
Dziecko patrząc na obrazek, ma za zadanie odpowiedzieć na następujące 
pytania: 
- Co robią dzieci? 
- Gdzie dzieci wyrzucają śmieci? 
- Jak myślisz, czy dzieci w ten sposób dbają o naszą planetę?  

 

 
 
 

 



 
3. Wysłuchanie wiersza „Pamiętaj – nie tylko od święta” G. Skrzypczak 

(przeczytanego przez Rodzica). 
 

 
Przyrodo moja, kochana przyrodo 

Tobie dziś daję honoru słowo, 
Że będę o Tobie zawsze pamiętał 
Nie tylko w dniu Twojego święta. 

W środę, wtorek i niedzielę 
Będę krzyczał „Szanuj zieleń!” 

W czwartki, piątki i soboty 
Zabiorę się do roboty. 
Śmieci będę zbierał, 
Później segregował. 

Wysiłku i trudu 
Nie będę żałował. 

I już nowe mam zadanie 
Światła i wody - oszczędzanie 

Kto o tych wszystkich sprawach pamięta, 
Szanuje naszą Ziemię nie tylko od święta. 

 

4. Rozmowa na temat wiersza. 

Rodzic rozmawia z dzieckiem wykorzystując poniższe przykłady pytań: 
- Jakie zadania należy wykonać dla naszej planety? 
- Czy wiesz, kiedy obchodzimy Dzień Ziemi?  

 

5. „Głos zwierząt” – zabawa dydaktyczna.  
 
Dziecko wciela się w dowolne zwierzątko leśne, zamyka oczy i wyobraża 
sobie, że jest w pięknym lesie. Potem przenosi się do zniszczonego lasu 
(połamane rośliny, porozrzucane śmieci). Następnie dziecko otwiera oczy 
i wypowiada słowa określające uczucia zwierzątka mieszkającego  
w zniszczonym lesie. Po zakończeniu zabawy, Rodzic może zadać pytanie: 
„Co możemy zrobić, by wszystkie zwierzęta były zdrowe i szczęśliwe? ” 

 
 
 
 
 

  



6. Karta pracy.  
Pokoloruj zamieszczony obrazek.  


