
Dzień dobry Rodzice i Wychowankowie zajęć koła Spotkanie z bajeczką. 

Zapraszam do zapoznania się z propozycjami zabaw na ten tydzień pt. „Dzień Ziemi” : 

1. Zaśpiewajcie naszą piosenkę powitalną „Wszyscy są, witam Was”. 

2. A teraz rozłóżcie ręce i zamieńcie się w samoloty. Zapalcie silniki i polećcie do „Krainy 

bajek i baśni”. Wylądowaliście bezpiecznie? 

 

3. Jutro (22.04.2020) obchodzony będzie Światowy Dzień Ziemi, dlatego też dzisiejsze 

Spotkanie z bajeczką będzie związane z tym świętem      .  

Wiersz „Chora Planetka” Magdalena Tokarczyk 

 

Poproście rodziców o przeczytanie wiersza.  

Link do wiersza: https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/04/Chora-

Planetka-tekst-wiersza.pdf 

4. Pomyślcie teraz, co Wy moglibyście zrobić, żeby pomóc naszej Planecie? 

Może pomogą Wam w tym takie np. zadania: 

1. Podczas mycia zębów zakręcam wodę. 

2. Pomagam rodzicom segregować śmieci. 

3. Kiedy wychodzę z pomieszczenia, gaszę światło. 

Więcej pomysłów znajdziecie tutaj: https://panimonia.pl/wp-

content/uploads/2020/04/ekozadania.pdf 

5. Zagadki: 

Co to za okrągła planeta, na której bez wody, 

tlenu i słońca nie byłoby życia. (Ziemia) 

Co to za złota świetlana kula, która swym ciepłem Ziemię otula? (Słońce) 

Służy do picia, służy do mycia. Bez niej na ziemi, nie byłoby życia.      (woda) 

 

6. Układanka z kolorowych nakrętek. 

Spróbujcie ułożyć kwiat, drzewo albo jakieś zwierzątko z kolorowych nakrętek. 
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7. A może spróbujecie rozwiązać Sudoku? 

Link: https://www.ekokalendarz.pl/wp-content/uploads/pakiet-04-22-

%C5%9Bwiatowy-dzie%C5%84-ziemi-sudoku-obrazkowe.pdf 

 

Więcej pomysłów i źródło sudoku znajdziecie tutaj: 

https://www.ekokalendarz.pl/pakiet-edukacyjny-na-swiatowy-dzien-ziemi/#more-

236 

 

8. Posłuchajcie ekologicznej piosenki, np. tutaj: 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE&feature=youtu.be 

 

9. Praca plastyczna: Ziemia malowana rosnącymi farbami. Zamiast takimi farbami 

możecie też wykleić kontur Ziemi bibułą lub pokolorować. 

 

Link: https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/04/planeta-ziemia-praca-plastyczna/ 

 

 

10. Może uda Wam się zrobić także jakąś ekologiczną zabawkę, zanim rodzice wyrzucą 

posegregowane śmieci? Wiele inspiracji znajdziecie w zasobach Internetu. 

 

My zrobiliśmy zabawkę edukacyjną z kartonu i nakrętek – układankę „Gąsienicę”: 

 

 

11. Na zakończenie zamieńcie się znowu w samoloty i wróćcie do Waszych domów. 

12. Więcej pomysłów i inspiracji na Dzień Ziemi znajdziecie np. tutaj: 

https://panimonia.pl/2020/04/20/dzien-ziemi-prezentacja-karty-pracy-i-inspiracje/ 

     

 

Pozdrawiam Was serdecznie 

Beata Fulczyk 
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