
 

 

Drodzy Rodzice i Kochane Przedszkolaki! 

Zapraszamy na kolejne zadania i zabawy  

dotyczące naszej planety Ziemi. 

Wesołej zabawy! 

Pozdrawiamy 

Pani Basia i Pani Reginka 

 

 

 

 



 

„JESTEM PRZYJACIELEM PRZYRODY” 

 

 Gimnastyka buzi i języka ,,Logopedyczna Ziemia’’ 

 

Spróbujcie przy pomocy rodziców wykonać określone ruchy.  

  

 
      



 

 Posłuchajcie wiersza o „Chorej Planetce” 

Zastanówcie się z rodzicami, dlaczego Ziemia była 

smutna. Pomyślcie, jak  możemy zostać 

przyjaciółmi przyrody, jak należy się zachowywać, 

by Planeta była szczęśliwa, a co sprawia że się 

smuci. 

 

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. 

 

 

Link do wiersza: https://www.youtube.com/watch?v=D8t3DHYAWpc 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D8t3DHYAWpc


 

 Zapraszamy teraz do zabawy „Ekorytmy "  

 
 

Spróbujcie odgadnąć co będzie następne. 

 

 
 

Rodzice rozkładają przed dziećmi obrazki . Zadaniem dzieci jest odnaleźć 

pasujący obrazek, a następnie  położyć go w puste miejsce. 
     

 



 

 

 Eksperyment  ” Nasza planeta Ziemia” 

Stwórzcie własną Ziemię - eksperyment przy użyciu mleka i farbek oraz płynu 

do mycia naczyń.   

 
 
 

Link do eksperymentu: https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=_-

3wg19H3MA&fbclid=IwAR1TQW1lhuey_8OqNVvff8ES5nvJOs2GYY-

9L04HP4WzraSYP5JUyDOESjU&app=desktop 

 
 

 Propozycja pracy plastyczno- technicznej „ Ekoludki”  
 

Spróbujcie z pomocą rodziców wykonać ekoludki z różnych dostępnych 

materiałów np. kolorowych gazet, plastikowych butelek, włóczki, pudełek po 

różnych produktach spożywczych, nakrętek plastikowych, rolek po papierze. 
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