
PIĄTEK 

24.04.2020 r. 

TEMAT TYGODNIA: Dbamy o naszą planetę. 

TEMAT DNIA: Co ja mogę zrobić dla ziemi? 

 

1. WIERSZYK. 

Wysłuchanie wiersza pt. „Dbam o ziemię”- (przeczytanego przez Rodzica lub wysłuchanego  

w nagraniu na profilu facebookowym „Małe Przedszkole i Żłobek”). 

 „DBAM O ZIEMIĘ” 

W moich rękach Ziemia cała. 

Oby nigdy nie płakała. 

Oby czysta zdrowa była. 

Bym i ja była szczęśliwa. 

Co mam robić – prosta rada. 

Mam pamiętać o odpadach! 

Co możliwe mam przetwarzać. 

Jak najmniej śmieci wytwarzać. 

Mam oszczędzać wodę z kranu! 

I nie chlapać bez umiaru. 

Światło gasić, kiedy trzeba. 

Ziemi stale nie podgrzewać. 

Bo nam grozi ocieplenie! 

I lodowców roztopienie. 

A gdy klimat zmieni Ziemia, 

rozpoczniemy od kamienia. 

 



2. PIOSENKA. 

„W układzie słonecznym” 

https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI 

 

3. UKŁADAMY HISTORIE. 

Przedstaw etapy sadzenia drzewka. 

Twoim zadaniem będzie ułożenie obrazków w odpowiedniej kolejności: 

- Wykopanie dołka w ziemi za pomocą łopaty. 

- Włożenie drzewka do ziemi i ułożenie korzeni w dołku. 

- Zasypanie korzeni ziemią. 

- Podlanie drzewka. 

- Wbicie tabliczki. 

https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI


                       

 

 



                   

  

 



 

 



 

 

 



 

 



4. PRACA PLASTYCZNA. 

Pokoloruj obrazek. 

 

 



5. PROPOZYCJA ZABAW. 

EKSPERYMENT - SAMOPOMPUJĄCY SIĘ BALON. 
 
Potrzebne będą: 
- ocet – ok 3/4 szklanki, 
- soda oczyszczona – 2 łyżeczki, 
- balonik, 
- butelka, 
- lejek, 
- łyżeczka. 

 

 
Jak zrobić samopompujący się balon: 
Do butelki należy wlać ocet, a do balonika, przy użyciu lejka wsypać sodę oczyszczaną. 
Następnie ostrożnie nakładamy balon na butelkę z octem, uważając by soda nie wsypała się 
do środka, zanim balon nie zostanie dobrze nałożony na butelkę. 
Teraz trzymamy balon zamocowany na butelce, przechylamy tak by soda wsypała się do 
octu. 



Balon zaczyna się sam pompować. 
 

 

 
 

TOR PRZESZKÓD 

Ustawiamy w linii prostej kręgle w odległości 30 cm jeden od drugiego. Jeśli nie mamy kręgli 

mogą to być zabawki, butelki itp. Zadaniem dziecka jest przejść między kręglami tak, aby ich 

nie przewrócić.  

 

RZUCANIE DO CELU 

Do zabawy wykorzystujemy małe piłki i kosz lub większy karton. Ustalamy odległość  

i celujemy. Zadanie można utrudniać, np. stojąc na jednej nodze lub rzucając lewą ręką (lub 

odwrotnie). 


