
 

 

Propozycje aktywności dla dzieci 

,,DBAMY O NASZĄ PLANETĘ” 

 

1.,,Czysto, ładnie i bez śmieci”- rady pana Śmietnika dla wszystkich dzieci.                

Bajka proekologiczna- edukacyjna. Obejrzyjcie uważnie bajkę. 

https://youtu.be/RV5IBJGAypY 

 

2. ,,W kontakcie z naturą”- mały chłopiec Krzyś opowie wam o ekologii                              

i oszczędzaniu energii. 

https://youtu.be/zleExE18fqQ 

 

Prośba do Rodziców- po obejrzeniu filmików porozmawiajcie proszę z dziećmi                    

o tym, w jaki sposób  możemy dbać o nasze środowisko naturalne i zostać 

przyjacółmi przyrody ? 

 

3. ,,Co to jest ekologia?”-    wierszyk do nauki. 

    D. Klimkiewicz, W. Drabik 

 

Ekologia – mądre słowo 

a co znaczy - powiedz sowo? 

Sowa chwilę pomyślała 

I odpowiedź taką dała: 

https://youtu.be/RV5IBJGAypY


„To nauka o zwierzakach, 

lasach, rzekach, ludziach, ptakach. 

Mówiąc, krótko w paru zdaniach 

O wzajemnych powiązaniach. 

Między nami, bo to wszystko 

To jest nasze środowisko. 

                                         Masz je chronić i szanować” 

                                          - powiedziała mądra sowa... 

 

 

Po wysłuchaniu wierszyka spróbujcie  odpowiedzieć na pytanie: 

-  „Co to jest ekologia  i dlaczego powinniśmy żyć ekologicznie?” 

 

 

 

4. ,,Świat w naszych rękach”-    piosenka do nauki. 

 

I. Ci co lubią segregację 

Otóż oni mają rację                                                                                                                

Gdy w osobne pojemniki 

Lecą papier, szkło, plastiki 

 

Ref: Cały świat jest w naszych rękach                                                                     

Właśnie o tym ta piosenka 



Możesz dbać o cały świat 

Chociaż masz niewiele lat 

 

Cały świat jest w naszych rękach 

Właśnie o tym ta piosenka 

Możesz dbać o cały świat 

Chociaż masz niewiele lat 

 

II. A recykling trudne słowo 

Chodzi o to by na nowo 

Z naszych śmieci zrobić coś 

Papier, plastik albo szkło 

 

Ref: Cały świat jest w naszych rękach 

Właśnie o tym ta piosenka 

Możesz dbać o cały świat 

Chociaż masz niewiele lat 

 

Cały świat jest w naszych rękach 

Właśnie o tym ta piosenka 

Możesz dbać o cały świat 

Chociaż masz niewiele lat 

 

III. Więc dorośli oraz dzieci 

Posłuchajcie sprawą śmieci                                                                                            

trzeba zająć się dziś 

Żeby jutro dobrze żyć 

 

Ref: Cały świat jest w naszych rękach 

Właśnie o tym ta piosenka 

Możesz dbać o cały świat 

Chociaż masz niewiele lat 

 

Cały świat jest w naszych rękach 

Właśnie o tym ta piosenka 

Możesz dbać o cały świat 

Chociaż masz niewiele lat 

Link do piosenki: 
 
https://youtu.be/pRNtFXew_VE 

 

 



5. Ćwiczenia oddechowe „Chmurki” 

 

Dzieci dmuchają na papierowe chmurki w kolorze jasno niebieskim -czyste 

powietrze, w kolorze ciemno niebieskim -zanieczyszczone powietrze. 

 

6. ,,Ziemia, powietrze, ogień”- zabawa ruchowa. 

Dzieci swobodnie poruszają się przy dowolnej muzyce. Na przerwę w muzyce                                            

i hasło: ZIEMIA – kładą się na dywanie na plecach, nogi i ręce wyprostowane.                       

Na hasło: POWIETRZE – klęczą, kołysząc się na boki z wysoko podniesionymi 

rękami.                                                                                                                             

Na hasło: OGIEŃ – stoją nieruchomo z szeroko rozstawionymi rękami i nogami. 

 

7. ,,Jak poruszają się zwierzęta”?-  zabawa ruchowa ekologiczna. 

Rodzic wypowiada nazwę zwierzęcia, ptaka. Dziecko naśladuje sposób jego 

poruszania się ( czworakuje, fruwa, skacze, pełza………) 

 

8. „Obdarowujemy naszą Ziemię” – praca plastyczna. 

 

Dzieci rysują „dobre prezenty dla Ziemi” – liście, słońce, drzewa, kwiaty, ptaki, 

zwierzęta, owady. 

 

Na zakończenie pracy narysujcie piękny uśmiech dla naszej planety Ziemi. 

 

Do wykonania pracy będą wam potrzebne kartony A4, kredki ołówkowe, świecowe, 

pastele,  flamastry (według własnego wyboru). 

 

 

9. Planeta Ziemia- praca plastyczna. 

Do pomocy w wykonaniu pracy poproście rodziców. 

Link do wykonania pracy plastycznej: 

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

Do stworzenia planety za pomocą rosnących farb będziecie potrzebować:  

szablon ziemi poniżej link do wydruku,  dwie kartki techniczne A4, rosnące farby w 

kolorze zielonym i niebieskim przepis również poniżej na filmie potrzebna będzie: 

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


(sól, mąka, woda),  patyczki do mieszania lub pędzelki, mikrofala lub piekarnik. Na 

wykończenie pracy biała i czarna farba. 

 

Link do wydruku szablonu ziemi: 

https://mojedziecikreatywnie.pl/sdm_downloads/planeta-ziemia-kolorowanka/ 

 

Link na przepis wykonania rosnących farb: 

https://www.youtube.com/watch?v=WvtvC9Le8D4&feature=youtu.be 

 

 

 

MIŁEJ  ZABAWY PODCZAS TWORZENIA  PRAC !!! 

PROSZĘ  O  ZDJĘCIA  WASZYCH  PRAC ORAZ INNYCH AKTYWNOŚCI. 

 

 

10. Rytmizowanie tekstu „O przyrodę dbamy, jej przyjaciółmi się nazywamy” 

    z jednoczesnym wyklaskiwaniem.         

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/sdm_downloads/planeta-ziemia-kolorowanka/
https://www.youtube.com/watch?v=WvtvC9Le8D4&feature=youtu.be


11. Rodzicu pamiętaj, jak ważny dla rozwoju dziecka jest ruch i aktywność 

fizyczna.  

Zapraszamy na zabawy ruchowe z Pippi, ćwiczenia znajdziecie na stronie: 

     https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w 

 

12. Zagadki ,,TAK” lub ,,NIE”- rozmowa z dzieckiem w formie zagadek. 

Rodzic podaje informację a dziecko po wysłuchaniu oraz zastanowieniu się 

odpowiada ,,TAK” lub ,,NIE” 

 Czy wiewiórki budują gniazda 

 W parku można śmiecić 

 Wodę należy oszczędzać 

 W lesie krzyczymy i śmiecimy 

 Bociany przylatują do nas na wiosnę 

 W lesie łamiemy gałęzie 

 Śmieci wrzucamy do kosza 

 Hałas szkodzi zdrowiu 

 Nie wolno segregować śmieci 

 Do lasu idziemy odpocząć i posłuchać śpiewu ptaków 

 

Kto odpowiedział poprawnie na wszystkie pytania, jest przyjacielem 

przyrody i otrzymuje ORDER PRZYJACIELA PRZYRODY. 

                                             BRAWO !!!!!!! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w


POKOLORUJ POJEMNIKI: 

SZKŁO -       zielony 

PAPIER -      niebieski 

PLASTIK –   żółty 

 

DO  KTÓREGO  POJEMNIKA WRZUCISZ DANY PRZEDMIOT ?- 

połącz linią dany przedmiot z odpowiednim pojemnikiem. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                    

 

 

 

 

 



                          POKOLORUJ  PIĘKNIE  OBRAZKI 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

MIŁEJ  ZABAWY !!! 


