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PIĄTEK: CO JA MOGĘ ZROBIĆ DLA ZIEMI? 

 

 
 1. Wysłuchaj wiersza Joanny Papuzińskiej ,,Chora rzeka’’ i odpowiedz na 

pytania:  

 

,, Śniła się kotkowi rzeka,  

Wielka rzeka, pełna mleka…  

Tutaj płynie biała rzeka.  

Ale to jest chora rzeka.  

Jak tu pusto!?  

Drzewo uschło…  

Cicho tak –  

ani ptak,  

ani ważka, ani komar, ani bąk,  

ani gad, ani płaz, ani ślimak,  

ani żadna wodna roślina, 

ani leszcz, ani płoć, ani pstrąg,  

nikt już nie żyje tutaj,  

bo rzeka jest zatruta.  

Sterczy napis: „Zakaz kąpieli”.  

Mętny opar nad wodą się bieli.  

Chora rzeka  

nie rzeka  

tylko czeka, czeka, czeka… ’’ 

 

1. Co się śniło kotkowi?  

2. Jak wyglądał świat w wierszu?  

3. Dlaczego tak było?  

4. Dlaczego rzeka była „chora”?  

6. Jak myślicie, co spowodowało, że rzeka „zachorowała”?  

7. Czy wodę można uzdrowić?  

 

 

 2. Zabawa dydaktyczna - „Czy gazety służą tylko do czytania?”. 

 

Rodzic gromadzi dużo czarno-białych i kolorowych gazet. Dziecko ma do nich 

swobodny dostęp i wymyśla sposoby na ich wykorzystanie. Rodzic podpowiada 

dziecku, co może zrobić:  

- rytmiczne darcie lub zgniatanie gazet przy słuchaniu muzyki, 

- wykonanie kulek z gazet i rzucanie nimi do celu, 

- wykonanie wachlarzy z gazet, 

- wykonanie różnorodnych przedmiotów techniką origami, 



- wykorzystanie liter do podpisywania, 

- zabawy z gazetami przy muzyce. 

 

 

 3. Zabawa - „rzut do kosza”. 

 

W odległości 3 m od dziecka i Rodzica stoją dwa wiaderka. Dziecko wraz z 

Rodzicem rzucają piłkami, starając się trafić do swojego wiaderka. Wygrywa osoba 

z największą liczbą trafnych rzutów. 
 

 

 4. Posłuchaj piosenki ,,Nasza planeta’’ - Śpiewające brzdące. 

(https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I ) 

 

,, 1. Nasza planeta wzywa nas,  

Na Ziemi misję zacząć czas.  

Wołamy głośno S.O.S.  

Pomoc potrzebna Ziemi jest.  
 

Ref. Trzeba nam zieleni,  

Czystej atmosfery,  

Segregacji śmieci,  

Pomogą w tym dzieci.  
 

2. Ekologiczna misja trwa, 

Sadzimy drzewa gdzie się da.  

Wołamy głośno S.O.S.  

Pomoc potrzebna Ziemi jest.  
 

Ref. Trzeba nam zieleni,  

Czystej atmosfery,  

Segregacji śmieci,  

Pomogą w tym dzieci. (2x) ‘’ 
 

 

 

 5. Wykonaj transparent z hasłem ekologicznym - „Ziemia to nie 

śmietnik!”. 

 

Rodzic przygotowuje materiał, mazaki i farby. Zadaniem dziecka jest wymyślenie 

hasła zachęcającego do dbania o swoją planetę. Rodzic pomaga wypisać hasło na 

przygotowanym wcześniej materiale. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I


 6. Zabawa orientacyjno – porządkowa - „Gra w zielone”. 

 

Dziecko maszeruje, podskakuje bądź biega po pokoju w zależności od rytmu 

podawanego przez Rodzica. Podczas przerwy w akompaniamencie Rodzic podaje 

nazwę ustalonego z dzieckiem koloru, np. zielony - wówczas dziecko musi odszukać 

podany kolor w pokoju i go dotknąć. Gdy Rodzic poda inny kolor niż umówiony, 

dziecko staje w bezruchu. Zabawa jest powtarzana kilka razy. 

 

 

 7. Zabawa: prawda czy fałsz - ,,Co można zrobić dla Ziemi?’’ (film 

znajdziecie Państwo na profilu facebookowym ,,Małe Przedszkole i Żłobek’’). 

 

Rozróżnianie zdań prawdziwych i fałszywych. Gdy zdanie jest prawdziwe dziecko 

uśmiecha się, a gdy fałszywe, smuci się. Dziecko ogląda film. Po obejrzeniu Rodzic 

mówi następujące zdania, a dziecko ma określić, czy zdanie jest prawdziwe, czy 

fałszywe, pokazując odpowiednią minę.  

 

Co można zrobić dla Ziemi? 

 

1. Można ograniczyć zużycie plastiku.                             

2. Można marnować wodę.                                               

3. Można jeździć rowerem zamiast samochodem.           

4. Można oszczędzać prąd.                                               

5. Można wyrzucać śmieci do lasu.                                  

6. Można segregować śmieci.                                           

7. Można wyrywać kwiaty i deptać trawę w parku.          

8. Można ograniczyć wyrzucanie jedzenia.   

 

 

 8. Karta pracy: ,,Otoczenie’’ (Załącznik 1). 

 

Rysuj po śladach, bez odrywania kredki od kartki. Który rysunek kojarzy ci się z 

twoim otoczeniem? 

(Jeśli nie masz możliwości wydrukowania tej karty, możesz jedynie odpowiedzieć na 

pytanie). 

 

 

 9. Karta pracy: ,,Dzieci w lesie’’ (Załącznik 2). 

 

Obejrzyj obrazki. Czym się one różnią? Pokoloruj rysunki dzieci.  

(Jeśli nie masz możliwości wydrukowania tej karty, możesz jedynie odpowiedzieć na 

pytanie). 

 

 

 



Załącznik 1 

 

Rysuj po śladach, bez odrywania kredki od kartki. Który rysunek kojarzy ci się z 

twoim otoczeniem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 2 

 

Obejrzyj obrazki. Czym się one różnią? Pokoloruj rysunki dzieci. 

 

 



Dodatkowe karty pracy 

 
Opisz wygląd każdego z sześciu trójkątów. 

 

Policz trójkąty, które powstały z podziału każdego kwadratu. Policz trójkąty w 

dużym trójkącie. Rysuj je po śladach. 

 

Nazwij figury. 

 



Rozpuść w wodzie farby w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim. Wymieszaj 

farby według podanej kolejności. Pokoloruj puste pola na powstałe kolory. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pokoloruj rysunek, używając kredek tylko w dwóch kolorach: żółtym i zielonym. 
 

 


