
Temat: Kiedy Ziemia źle się czuje? 

 

Witajcie Smerfy. Dzisiaj dalszy ciąg zabaw uczących w jaki sposób dbać o naszą Planetę. 

 

 Obejrzyjcie uważnie filmik o niebezpieczeństwach, jakie zagrażają  Ziemi 

https://www.youtube.com/watch?v=1PThAnyReK4 

 

Zabawa „Wędrująca woda" -  prosimy rodziców o nalanie wody do kubeczka plastikowego a 

następnie wyznaczenie drogi, którą dziecko musi pokonać, by nie rozlać wody. Można przekazywać 

sobie kubeczek, (można zaangażować pozostałych członków rodziny). 

 

„Co możemy zrobić dla Ziemi?"- burza mózgów. Wspólnie, cała rodzina podaje pomysły jak 

możemy dbać o naszą planetę. Wszystkie propozycje zapisujemy i odczytujemy. Zastanówmy się, 

które z nich możemy wprowadzić w życie. 

 

Oto prosta rymowanka do nauki: 

Pamiętajcie dorośli i dzieci. 

Byle jak nie wrzuca się śmieci! 

Aby Ziemię ratować 

warto śmieci segregować. 

 

 

„Do którego kosza?” Oto pojemniki do segregowania śmieci. Proszę wyciąć kosze oraz kartoniki z 

symbolami śmieci ( nie muszą być wszystkie) i wspólnie z dziećmi zastanówcie się do którego kosza 

powinny trafić śmieci. 

 

    

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=1PThAnyReK4


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Zabawa „Zaraz wszystko posprzątamy”- Bardzo proszę żeby dzisiaj każde dziecko posprzątało 

swój pokój lub proszę rodziców żeby wspólnie z dziećmi posprzątali ( sztućce w szufladzie, książki na 

półce, buty itp.) – myślę że coś się znajdzie do wspólnej pracy. To będzie pierwszy krok do zadbania o 

naszą planetę . 

   

 Dzieci mogą również aktywnie spędzać czas w domu podczas sprzątania. Poniżej podajemy link do 

piosenki, która umili najmłodszym wykonywanie porządków w swoim pokoju;) 

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w&fbclid=IwAR3Auxq9w8lHRZRAomA7C37Y3z3

qIjyxIkmTgzZpToVbXryaUrSUvkfbh4A 

 

   Zabawa „Znikające śmieci". Przygotujcie proszę np.: puste opakowania po produktach 

spożywczych, reklamówkę, słoik, itp. Wszystko układamy na podłodze. Wspólnie z dzieckiem 

nazywamy wszystkie przedmioty i prosimy o zapamiętanie ich liczby i ułożenia, a następnie o 

zamknięcie oczu lub odwrócenie się. Pierwszy wariant polega na schowaniu jednego przedmiotu - 

dziecko odgaduje "co zginęło?". (Oczywiście rodzic też może się sprawdzić i odgadywać na zmianę z 

dzieckiem;)  

   Drugi wariant polega na zamianie dwóch przedmiotów miejscami - dziecko próbuje odpowiedzieć 

"co zmieniło miejsce?" i odtworzyć początkowy układ. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w&fbclid=IwAR3Auxq9w8lHRZRAomA7C37Y3z3qIjyxIkmTgzZpToVbXryaUrSUvkfbh4A
https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w&fbclid=IwAR3Auxq9w8lHRZRAomA7C37Y3z3qIjyxIkmTgzZpToVbXryaUrSUvkfbh4A


Zabawa „Strażnicy przyrody” -  Wskażcie obrazki, które spowodują, że Ziemia będzie wesoła oraz 

te, który zasmucają Planetę (można wydrukować, porozcinać, by dzieci posegregowały odpowiednio), 

jednocześnie objaśniając dziecku ich znaczenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zakończenie obejrzyjcie filmik, który podpowie Wam jak możemy pomóc Ziemi 

https://www.youtube.com/watch?v=WqBB4CXrZwM 

 

              Miłej zabawy. Do zobaczenia jutro. Wasze Panie - Małgosia i Krysia. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WqBB4CXrZwM

