
Temat: Mali Ekolodzy – to My. Podsumowanie wiadomości. 
 
Zabawa „Podróż na Ziemię” - Informujemy dzieci, że mamy dla nich zagadkę dotyczącą 
nazwy pewnej planety. Ale żeby poznać odpowiedź, najpierw musimy odbyć lot w 
kosmos, właśnie na tą planetę. 
   Wsiadamy do rakiety.  Jako rakieta, mogą nam za nią posłużyć krzesła, a w 
ostateczności dywan.  Podróż rakietą można urozmaicić poprzez dodanie odpowiednich 
efektów dźwiękowych: 
      https://www.youtube.com/watch?v=KfYto9Szei8&t=2s 

oraz trochę "podramować": 
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 START. Rakieta wystartowała, mocno przyklejamy się do miejsc! 
Lecimy, lecimy... ooo nie, asteroida! Lecimy prosto na siebie! Szybciutko pochylamy się do 
przodu... Ufff nawet nas nie drasnęła! Lecimy, lecimy dalej... Ooo a teraz wlecieliśmy w 
jakieś kosmiczne śmieci! Musimy uważać, żeby nie uszkodziły nam rakiety... Wyginamy się 
na prawo, wyginamy się na lewo... Znowu nam się udało! Za chwilę będziemy na miejscu... 
Taaak, już je widzę, to mała niebiesko-zielona planeta... A wy widzicie? (pokazujemy 
sylwetę Ziemi). Uwaga, zbliżamy się do wejścia w atmosferę... Musimy teraz lecieć bardzo 
szybko... Prędkość wbija nas w siedzenia i odgina do tyłu... Ooo wylądowaliśmy! Tylko 
pamiętajcie - ostrożnie wychodzimy z rakiety i jesteśmy bardzo, bardzo cicho, bo nie wiemy 
czy jest tu bezpiecznie... Ooo zobaczcie! Czy to... tak to trawa! Zmęczyłam się po tym locie, a 
wy? Może położymy się na chwilę i posłuchamy jak brzmi ta planeta, co? W tym momencie 
włączamy ziemskie odgłosy typu: świergot ptaków, odgłosy miasta, szum morza. 
         odgłosy miasta https://www.youtube.com/watch?v=LZbEIxhiJRM 

świergot ptaków https://www.youtube.com/watch?v=Y5QXLkovKyo&t=1381s 
         szum morza https://www.youtube.com/watch?v=bWDfBQAljJQ 
 
Czy wiecie już jak nazywa się planeta, na którą przylecieliśmy? 

Jeżeli dzieci znają odpowiedź, to super, jeżeli nie znają, to im ją podpowiadamy 😉 
 
Nieziemskie ciekawostki 
Dobrze by bliżej poznać planetę Ziemię, więc przekażmy dzieciom kilka faktów, 
posiłkując się obrazkami. 
 
      Ziemia to trzecia planeta od Słońca, a piąta pod względem wielkości.  
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Póki co jest jedyną znaną w Kosmosie planetą, na której istnieje życie. 

 
 
 

Ziemia krąży wokół Słońca, dzięki czemu mamy pory roku: wiosnę, lato, jesień i zimę... 

 
 

...ale także obraca się wokół własnej osi, co sprawia, że mamy na niej dzień i noc.  

 
 

Wokół Ziemi z kolei krąży Księżyc, który jest jej satelitą. 
 

 
 
 
 
                              
 
 
 
 
Niektórzy twierdzą, że widać na nim twarz? Sprawdźcie… 
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  Jednymi z pierwszych gatunków, które pojawiły się na Ziemi były dinozaury. Wymarły 
prawdopodobnie na skutek uderzenia w Ziemię asteroidy. 

 
 
Na Ziemi żyją miliony gatunków roślin i zwierząt, a przede wszystkim żyją LUDZIE. 

 
 

 
Ziemia w większości składa się z wody. 
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Ale są na niej również kontynenty. Ten, na którym mieszkamy nazywa się Europa. 

 
 
Ziemia ma również bogate wnętrze, na które składają się: skorupa, płaszcz oraz jądro.  

 
 
Zabawa „Jak żyć ekologicznie?” – zabawa dydaktyczno-ruchowa 
Na wstępie proszę wydrukować poniższy tekst i rozciąć na paski z hasłami. Rozłożyć na podłodze. 

• Segreguj śmieci – dzięki segregacji śmieci ułatwiamy pracę osobom tym, które muszą te śmieci 
sortować. Segregując śmieci możemy skupić uwagę na rzeczach, którym możemy dać drugie 
życie. Możemy coś z nich jeszcze zrobić lub komuś podarować. 

• Nie marnuj żywności – większość ludzi przygotowuje zbyt duże ilość posiłków/potraw, które 
później lądują w koszu. Starajmy się wykorzystać przygotowane potrawy np. na drugi dzień. 
Zawsze możemy również podzielić się z kimś naszym pysznym obiadem. 

• Prysznic zamiast wanny – jeżeli tylko mamy taką możliwość zamieńmy wannę na prysznic. Biorąc 
prysznic oszczędzamy bardzo duże ilości wody. Pamiętamy wody na naszej plancie jest coraz 
mniej. 

• Stare ubrania jako materiał – stare ubrania możemy oddać do specjalnych pojemników z odzieżą 
używaną, ale za nim to zrobimy, materiały te możemy wykorzystać w domu. Starą niepotrzebną 
bluzkę możemy wykorzystać jako szmatkę do kurzu. Materiał ze starych spodni możemy 
wykorzystać do uszycia wyjątkowego, niepowtarzalnego misia. 

• Oszczędzaj prąd – jeśli tylko nie korzystamy z jakiś urządzeń w danej chwili starajmy się je 
wyłączać z kontaktu. Urządzenia podłączone do gniazdka cały czas pobierają prąd. 

• Torby wielokrotnego użytku – torby wielokrotnego użytku są bardzo wytrzymałe. Kupując raz 
taką torbę wystarczy nam ona na bardzo długo. Dzięki temu nie produkujemy zbędnej ilość 
plastiku i opakowań. 

        -  Dzieci poruszają sie w rytmie piosenki „Ziemia zielona wyspa”    

https://www.youtube.com/watch?v=-ZQTnkXpcCA . Na przerwę w muzyce dziecko podnosi 

z podłogi kartonik- rodzic odczytuje hasło i wspólnie z dzieckiem omawiają je. 
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Kodeks Małego Ekologa - obrazki 

https://drive.google.com/file/d/135Hofg2Y3RWXe7ZK8yWSOMIeYKxH4iBk/view 

Ziemia jest naszym domem, dlatego musimy o nią dbać. Przypominamy wiadomości, 
rozmawiamy z dzieckiem, co dobrego można zrobić dla Ziemi. 
 

Na arkuszu brystolu rysujemy lub naklejamy sylwetę Ziemi i proponujemy dziecku, 
żeby narysowało swoje pomysły. Możemy im podpowiadać lub naprowadzać lub 
wspólnie rysować. 
 

 

Dyplom dla przyjaciela przyrody na zakończenie 

https://www.logopestka.pl/dyplom-przyjaciela-przyrody/ 

 

Dla chętnych 

Jeśli lubicie kulinarne zabawy spróbujcie upiec „Ziemskie ciasteczka” (przepis poniżej) 

                Ziemskie ciasteczka 

 
Składniki 

 
3/4 kostki miękkiego solonego masła 
2/3 szklanki cukru 
1 jajko 
2 szklanki mąki 
niebieski i zielony barwnik spożywczy 
forma koła 
łyżka aromatu migdałowego 

 
Przygotowanie: 
 
Piekarnik rozgrzej do ok. 160/170 stopni i wyłóż blachę papierem do pieczenia. Ubij 
masło z cukrem na puch. Zmiksuj aromat migdałowy z jajkiem. Dodaj mąkę i podziel 
ciasto na dwie części, przełóż do dwóch misek. Do jednej porcji dodaj barwnik niebieski, 
do drugiej zielony. Uformuj dwie kule, a niebieskie ciasto rozwałkuj na około 1,5 cm 
grubości. Kawałki zielonego ciasta delikatnie wciskaj w ciasto niebieskie, rozwałkuj na 
około 0,5 cm grubości. Wytnij kółka i piecz przez 10 - 15 minut. 
 
 
                                                                                                                        SMACZNEGO! 
Miłego weekendu. Do zobaczenia Kochani w poniedziałek, w przedszkolu.  
 
                                              Wasze Panie Małgosia i Krysia. Pa. 
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Dodatkowo dla tych, którzy lubią rysować: 
 

 
 
 
 
 



 
 

 


