
Maczki Środa  22.04.2020 

Temat tygodnia  KODEKS MAŁEGO EKOLOGA 

Temat dnia: Dzieci nie lubią gdy ktoś śmieci- 

DZIEŃ ZIEMI 

 

dziś będziemy: 

- dbać o ład i porządek w naszym najbliższym otoczeniu  

- utrwalać codzienne nawyki proekologiczne oraz racjonalne wykorzystać  zasoby  

przyrody  

- śpiewać piosenkę ekologiczną 

- zamieniać się w aktorów  

- robić dobry uczynek dla przyrody z okazji Dnia Ziemi 

- dbać o aktywność ruchową  

 

Dzień możemy rozpocząć od następujących zabaw: 

 Piosenka ekologiczna ZoZi - "Świat w naszych rękach " 
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE 

 Zabawy i ćwiczenia poranne zestaw V (do codziennych  zabaw w tym tygodniu, prosimy 

zerknąć do poniedziałku 20.04) 

 Nawyki do kształtowania w domu- zwracam  uwagę segregowanie odpadów w moim domu 

 

22. 04.2020  Światowy DZIEŃ ZIEMI 

 Opowiedzmy swoim dzieciom:  że dziś na całym świecie obchodzony jest Dzień Ziemi  

znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi. Jest to 

największe święto ekologiczne, obchodzone już 50 lat ( od 1970r.) w 192 krajach. Celem 

święta jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie 

wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. Tego dnia każdy pokazuje jak mu zależy na Ziemi 

stara się zrobić dla niej coś dobrego.  

 Zabawa inscenizacja "Dzieci nie lubią, gdy ktoś śmieci" z wykorzystaniem utworu Doroty 

Gellner Krasnal –  

Krasnal 
Krasnal (pochylony nad otwartą walizką mówi): 

- Zapakuję powolutku …Zapakuję powolutku… 

Dziecko Co takiego, krasnoludku? 

Krasnal: Zapakuję do walizki wszystkie czapki, buty wszystkie, zapasową siwą brodę 

i wyruszam zaraz w drogę. 

(Podnosi walizkę i chce odejść, ale Dziecko I zatrzymuje go). 

Dziecko : Ale dokąd? I dlaczego? Czyżby stało się coś złego? 

Krasnal: A dlatego, drogie dzieci, że za dużo w lesie śmieci! 

(Pokazuje). 

Tu papierki, tam obierki, tu rozbite szkła… Aż się sarna skaleczyła, kiedy dróżką szła! 

Tu papierki, tam obierki, w trawie puszek stos… Jak się kiedyś przewróciłem, 

to rozbiłem nos! 

(Przewraca się na podłogę). 

Dziecko : Oj, krasnalu! Nie narzekaj!  Siądź pod grzybem i poczekaj! 

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


Tu maliny, tam jeżyny, coś na pewno wymyślimy! 

Bo co będzie, gdy znikną krasnale? Zamieszkają tam, gdzie nas nie ma? 

Gdy zabiorą spod muchomorów swoje małe sny i marzenia? 

Bo co będzie, gdy zgasną po kątach –jak płomyki – czapeczki czerwone? 

I gdy w książce zamiast krasnala zobaczymy pustą, białą stronę? 

Szybko posprzątajmy... Niech krasnalek strażnik Ziemi będzie razem z nami!!! 

 

Zachęcamy do wybrania ról, przygotowania rekwizytów, powtarzanie dialogów, 

opracowanie swobodnego ruchu scenicznego powiązanego z treścią; 

oraz koniecznie zaprezentowanie inscenizacji pozostałym domownikom 

 

.  

 



 Zaplanujmy i wykonajmy ekologiczny strój!!!! nie zapomnijmy o swoich pupilach 

 i rodzicach (prześlijcie zdjęcia stworzymy grupowy ekologiczny 

pokaz mody) 

 Zabawa zwinnościowa Uwolnij się od śmiecia 

Opowiadamy dziecku o tym, że gdy zaśmiecamy Ziemię ona czuje się 

źle, brak jej swobody nie ma możliwości się rozwijać się. 

Proponujemy aby dziecko wczuło się w Ziemię i poczuło się tak jak 

ona gdy jest zaśmiecana..Okręcamy dziecko papierem toaletowym ( 

jeżeli mamy możemy zastosować trudniejszą wersję- folię spożywczą z rolki)jak "mumię". 

Prosimy aby dziecko opowiedziało nam Czy jest im przyjemnie? Czy swobodnie oddychają, 

poruszają się? Czy dałyby radę bawić się? Spać, jeść? . Na koniec najprzyjemniejsze zadanie 

dziecka -uwolnienie się z więzów.  

 

Po południu proponujemy: 
 

Dla chętnych i twórczych rodzin fajna propozycja- ekologiczny przyrząd 

gimnastyczny SZCZUDŁA Z PUSZEK  

 

 



 

                                       
                Quiz ekologiczny: POMYŚL I ODPOWIEDŹ  

 

Pytania dla dzieci : 

 

1/ Bawiliście się w parku zjadaliście cukierki, co trzeba zrobić z papierkiem po cukierku: 

- rzucić na trawę, 

- wrzucić do kosza na śmieci. 

2/ Czy można łamać gałęzie drzew? 

3/ Co trzeba zrobić, kiedy z kranu kapie woda? 

4/ Czy to prawda czy nieprawda: W lesie nie wolno krzyczeć, bo można wystraszyć 

zwierzęta? 

5/ Co robimy, kiedy wychodzimy z pokoju: 

- wyłączamy światło, 

- zostawiamy zapalona lampę. 

6/ Jaka pora roku właśnie się zaczyna? 

7/ Jaka pora roku właśnie się kończy: lato czy zima? 

8/ Leci z komina i zatruwa powietrze. 

9/ W jakiej wodzie lubią pływać ryby: w brudnej czy w czystej? 

10/ Czy wolno wywozić do lasu śmieci? 

11/ Kiedy kończymy oglądać bajkę zostawiamy telewizor włączony czy wyłączony? 

12/ Czyim domem jest las? 

13/ Jest potrzebna roślinom, żeby nie uschły? 

14/ Jak się nazywa samochód, który wywozi śmieci na wysypisko? 

15/ Czy to prawda czy nieprawda: Wcale nie trzeba wychodzić na dwór, zdrowo jest, 

gdy cały dzień siedzimy w domu przed komputerem? 

 

Chętni mogą wejść na stronę internetową i wydrukować sobie karty 

pracy- do ćwiczeń grafomotorycznych o tematyce Dnia Ziemi 
https://eduzabawy.com/karty_pracy/wyklejanki/dzien-ziemi/ 

 

Zachęcamy do  dzielenia się wykonanymi strojami i zabawami. Koniecznie prosimy robić 

zdjęcia lub nagrać krótki filmik z zabawy lub wykonanego zadania i wysyłać e-mailem na 

adres grupa.maczki@o2.pl Wszystkie wasze dzieła będą zamieszczane na stronie internetowej 

przedszkola.                  

Życzymy wesołej zabawy! 

Wychowawczynie: Anna Klim, Małgorzata Dębko 

https://eduzabawy.com/karty_pracy/wyklejanki/dzien-ziemi/

