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TEMAT TYGODNIA: Dbamy o naszą planetę. 

TEMAT DNIA: Dbamy o środowisko.  

 

1. Ćwiczenie oddechowe (do wykonania ćwiczenia potrzebna będzie gazeta, najlepiej 

dużego formatu). 

 

Dziecko stoi swobodnie na dywanie i przed sobą trzyma kartki gazety. Powoli wciąga 

powietrze nosem i wypuszcza ustami tak, aby kartki się poruszały.  

 

2. Rozwiązywanie zagadek:  

 

Stoją głodne i czekają 

na ulicy i na skwerku: 

na patyczki od lizaków 

i papierki od cukierków… (KOSZE NA ŚMIECI) 

 

Pełno go wszędzie , 

choć go nie widać. 

Czyste chcemy wdychać… (POWIETRZE) 

 

Służy do picia, służy do mycia, 

bez niej na Ziemi nie byłoby życia… (WODA) 

 

 

 

 

 

 

 



3. Zapoznanie się z wierszem Magdaleny Tokarczyk pt. „Chora Planetka”: 

 

Pewna Planetka mała, cały dzień smutną buzię miała. 

Jaś się zastanawiał dlaczego? – ale zapomniał, że papierki zamiast do kosza to rzucił pod 

drzewo. 

Kasia również się zastanawiała, dlaczego Planetka chodzi zapłakana. 

Jednak i ona zapomniała, jak z samego rana listki z drzewa obrywała i gałązki łamała. 

Pan Janek też długo rozmyślał nad smutną Planetki buzią, 

ale i on zapomniał o tym, że wczoraj z wieczora zamiast śmieci do kosza do pieca wrzucił, 

a dym czarny z komina buchał i powietrze dookoła zatruwał. 

Pani Aniela również była zatroskana, dlaczego Planetkę głowa bolała od rana, 

ale i ona zapomniała, że śmieci nie posegregowała tylko do jednego worka wszystko wsypała. 

Planetka dalej smutna chodziła, a gdzie nie spojrzała tam śmieci widziała. 

I małą Halinkę, co światło w pokoju miała włączone, a przecież słoneczko świeciło na 

dworze. 

I Józia co wodę miał źle zakręconą już od rana, bo woda z kranu ciągle kap, kap kapała. 

Planetka tak się rozchorowała, że do szpitala pojechała. 

Pytacie dlaczego? Bo nikt o środowisko nie zadbał mój drogi kolego. 

Dlatego Planetka smutną buzię miała i się poważnie rozchorowała. 

Pamiętajcie zatem dzieci kochane, aby Planetka uśmiechnięta i zdrowa była, 

Dbajmy o środowisko, tak by nasza Ziemia zawsze czysta była! 

 

Pytania do wiersza:  

 Dlaczego Planetka była chora? 

 Co dzieci zrobiły źle? 

 Co powinniśmy zrobić, aby nasza Ziemia była czysta i „zdrowa”? 

 

4. Zabawa Prawda czy Fałsz (do zabawy potrzebne są dwie kartki – jedna w kolorze 

czerwonym, a druga w kolorze zielonym. Następnie Rodzic odczytuje pojedynczo 

poniższe stwierdzenia, a dziecko określa czy zdanie jest prawdziwe – podnosząc 

zieloną kartkę, czy fałszywe – podnosząc czerwoną kartkę). 

 Jeśli w pobliżu nie ma kosza na śmieci, możemy wyrzucić opakowanie po cukierkach 

na trawę. 



 Dbać o czystość Ziemi mogą tylko dorośli. 

 Wszyscy powinniśmy dbać o czystość i porządek wokół nas. 

 Po zjedzeniu jabłka, ogryzek można wyrzucić na trawę. 

 Nie gasimy światła, nawet jak jest jasno na dworze.  

 Kiedy myjemy ząbki to zakręcamy kran.  

 W parkach i na skwerkach biegamy po trawie. 

 W lesie to zrywamy wszystkie rośliny, łamiemy gałęzie i niszczymy gniazda ptaków.  

 

5. Dopasuj obrazek do odpowiedniego cienia:  

 

 

 

 



 

6. „Eko kwiaty” - propozycja pracy plastycznej. 

(Nagranie pracy plastycznej krok po kroku dostępne jest na profilu facebookowym „Małe 

Przedszkole i Żłobek”). 

 

Aby pamiętać o tym, jak ważna jest troska o środowisko, dzisiejszą pracą plastyczną będzie 

kwiat wykonany z materiałów wtórnych. 

 

Potrzebne będą: 

 rolki po papierze toaletowym (około 3-4), 

 nożyczki, 

 klej, 

 farby lub kredki, 

 guziki. 

 

Sposób wykonania: 

1. Rolkę po papierze toaletowym przecinamy na pół. 

2. Kładziemy rolkę przeciętą krawędzią przed sobą i rozwijamy ją. 

3. W środku rysujemy cztery mniejsze serca i osiem większych. Jeśli zabraknie miejsca, 

bierzemy drugą rolkę. 

4. Wycinamy narysowane elementy. 

5. Płatki, które powstaną powinny być lekko zwinięte. 

6. Kolorujemy wycięte elementy. Jeśli malujemy je farbą, zanim przystąpimy do 

następnego kroku, musimy poczekać aż wszystko wyschnie. 

7. Za pomocą kleju, przyklejamy kolorowe płatki do nowej rolki po papierze 

toaletowym, zaczynając od największych płatków. Małe płatki powinny znaleźć się w 

środku. 

8. Na środek, między płatkami, przyklejamy guzik. 

 

Uwaga: Jeśli nie macie guzika, możecie wyciąć małe kółko i pokolorować je na dowolny 

kolor   Powyższe kroki dotyczą wykonania jednego kwiatka, którego większy płatek ma 

wymiar około 4cm x4cm, a mniejszy około 2,5cm x2,5cm. Jeśli chcecie zrobić większy kwiat 

lub chcecie zrobić ich więcej, to przygotujcie więcej rolek po papierze toaletowym!   

 

 



 


