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TEMAT TYGODNIA: Dbamy o naszą planetę. 

TEMAT DNIA: Dbamy o środowisko. 

Dziś dowiesz się jak dbać o środowisko. 

 

1. OPOWIADANIE. 

Opowieści babci.  

Kolorowa planeta. 

Czy lubicie zimowe wieczory? Monika i Szymon bardzo je lubili. Spytacie pewnie – dlaczego? 

Ponieważ wieczorem dzieci siadały razem z babcią przy rozpalonym kominku i słuchały jej 

opowieści. Spytacie pewnie – o czym opowiadała babcia? O tym jak było w dawnych czasach, 

gdy ona sama była małą dziewczynką. Spytacie pewnie - co wówczas się wydarzyło? Chcecie 

wiedzieć? – to posłuchajcie opowiadania babci. 

„Pewnego razu bawiłam się w chowanego z moim bratem. Znalazłam doskonałą kryjówkę  

w wielkiej szafie. Cichutko wśliznęłam się do środka. Było tam ciemno ale przytulnie. Wkoło 

były miękkie ubrania, było ciepło i cicho. Długo nikt nie potrafił mnie tam odnaleźć. 

Czekałam, czekałam, czekałam…. Już myślałam, że nikt mnie nie odnajdzie, że wszyscy  

o mnie zapomnieli. Wtedy właśnie usłyszałam pukanie do drzwi szafy. Zniecierpliwiona 

oczekiwaniem szybko otworzyłam drzwi. Jednak przed sobą ujrzałam nie brata, ale panią 

ubraną w długą kolorową suknię, rozłożysty szal i w szpiczastym kapeluszu na głowie. 

- Kim jesteś? – spytałam. 

- Jestem dobrą wróżką – odpowiedziała nieznajoma. 

- A ja jestem małą dziewczynką. 

- Przed czym się chowasz – spytała wróżka. 

- Przed całym światem – odpowiedziałam od niechcenia, nie bardzo zdając sobie sprawę ze 

znaczenia tych słów. 

- Pomogę ci ukryć się przed całym światem – oznajmiła wróżka. 



Następnie przykryła mnie szalem. Nie wiem jak to się stało, ale w mgnieniu oka znalazłam się 

w zupełnie innym miejscu. Bardzo dziwnym miejscu. Wokół było dużo kamieni. Zaskakujące 

było to, że każdy z nich był w innym kolorze. 

- Gdzie ja jestem, skąd się tutaj wzięły te dziwne kamienie – spytałam. 

- Jesteś na innej planecie – odpowiedziała wróżka – tak jak sobie życzyłaś, tutaj nikt cię nie 

znajdzie. 

Rzeczywiście tak było. Z uwagą zaczęłam rozglądać się wokół. Zauważyłam, że nie tylko 

kamienie były tutaj inne. Wszystko różniło się od tego co widziałam na Ziemi. Domy były 

okrągłe a na ich dachach były kolorowe dachówki. Liście drzew nie były płaskie, kształtem 

przypominały kolorowe klocki rozwieszone na gałęziach. Kolorowe było również niebo, które 

przypominało tęczę, która nigdy nie znikała. Wszędzie było bardzo, ale to bardzo kolorowo. 

Pewnie wyda się wam to dziwne, ale ta kolorowa planeta szybko mi się znużyła. Zaczęłam 

tęsknić za szarymi kamieniami, zielonymi liśćmi, czerwonymi dachami domów i niebieskim 

niebem. 

- Jak ci się tutaj podoba? – zapytała wróżka. 

- Tutaj jest kolorowo – odpowiedziałam - ale trochę za bardzo kolorowo jak dla mnie. 

Bardziej podoba mi się miejsce, w którym nie wszystko jest aż tak kolorowe. 

W tym momencie wróżka ponownie przykryła mnie szalem i znalazłam się na Ziemi, tuż 

przed szafą. Nie było już przymnie wróżki, przede mną stał mój brat, ucieszony, że mnie 

odnalazł. 

- Wreszcie cię znalazłem, gdzie się podziewałaś? – spytał. 

- Byłam na innej planecie – odpowiedziałam – ale muszę ci wyznać, że nasza planeta jest 

dużo ładniejsza i z radością tutaj wróciłam. 

Do dziś dnia z każdej podróży chętnie wracam do miejsca dobrze mi znanego, do swojego 

domu, gdzie mogę usiąść przed kominkiem i opowiadać bajki moim wnukom”. 

 

 

 

 

 

 



2. WIERSZYK. 

Wysłuchanie wiersza pt. „Ziemia” autorstwa Agaty Dziechciarczyk (przeczytanego przez 

Rodzica lub wysłuchanego w nagraniu na profilu facebookowym „Małe Przedszkole 

 i Żłobek”).  

ZIEMIA 

Ziemia – podłoże, po którym chodzimy. 

To grunt, na którym nasiona sadzimy. 

To piasek na plaży, na którym leżymy. 

To glina, z której garnki lepimy. 

Skała z wapienia, i twardy kamień. 

Węgiel i sól wydobywane. 

Złoto, brylanty, inne kamienie. 

To wszystko tworzy podłoże – ziemię. 

Lawą kipiące gorące wulkany. 

Bagna i błota, niezbadane. 

Gorące źródła, ruchome piaski. 

Ziemia ma swoje cienie i blaski. 

Ziemia to także planeta nasza. 

Lądy i woda, która je otacza. 

Wysokie góry, wklęsłe doliny. 

Ziemia – podłoże, po którym chodzimy . 

 

3. PIOSENKA. 

Piosenka pod tytułem „Ziemia to wyspa zielona”. 

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

 

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


4. PRACA PLASTYCZNA. 

Do wykonania pracy potrzebne będą: 

- kolorowa kartka papieru, 

- farby w kolorze: brązowym, zielonym i pomarańczowym, 

- rolki po papierze toaletowym. 

Rolki po papierze toaletowym należy przeciąć na pół i delikatnie zgiąć tak, żeby tworzyły 

listki. Wykonane stempelki zamoczone w farbie i przyciśnięte do kartki utworzą koronę 

drzewa.  Obrazek należy dokończyć domalowując i kolorując pień.  

 

 

 

 



5. ZABAWA RUCHOWA PRZY MUZYCE. 

 „Tu paluszek” 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIeTp-kVGE0 

Tu paluszek, tam paluszek, 

teraz pokazuje brzuszek, 

tu jest rączka, a tu druga, 

a tu oczko do mnie mruga, 

tu jest buźka, tu ząbeczki, 

tu wpadają cukiereczki, 

tu jest nóżka i tu nóżka, 

chodź, zatańczysz jak kaczuszka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIeTp-kVGE0


6. KOLOROWANKA.  

GIMNASTYKA RĄCZKI  

Pokoloruj obrazek. 

 

 

 

 


