
Witajcie kochani! 

Dziś jest "Święto Ziemi"! Wspaniały dzień, do którego przygotowywaliście się 

od poniedziałku. Umiecie śpiewać refren piosenki, a nawet wymyśliliście hasło! 

Wielkie brawa! Czas na wielkie świętowanie! 

 

1. Obejrzyjcie obrazek w waszych kartach pracy s.10 i przeczytajcie poniższy 

tekst (mamusia/tatuś może ci pomóc). Powiedzcie:  

- Dlaczego powinien być porządek wokół przedszkola? 

- Kto powinien o to dbać? 

- Na co powinny zwracać uwagę dzieci? 

 

  
 

1. W widocznym miejscu wyeksponujcie Wasze ekologiczne hasło i 

zaśpiewajcie refren piosenki (jeśli nie udało się nauczyć, nic się nie dzieje - po 

prostu jej wysłuchajcie). 

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

2. Zastanówcie się proszę przez chwilkę, jak możemy zadbać o naszą planetę. 

Mam dla was kilka przykładów , przeczytajcie (hasła do globalnego czytania). 

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


 

   

   

 



      

    

A może macie jeszcze jakieś inne pomysły? 

 

3. Rozwiążcie quiz ekologiczny  

https://zasobyip2.ore.edu.pl/…/5bd2dd39ed6ed5c0…/index.html… 

4. Przyjrzyj się obrazkom na s.11i zastanów, które zachowania są prawidłowe, a 

które nie. Kolorowanie kartoników z właściwą odpowiedzią. 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/5bd2dd39ed6ed5c0363c648134f9e162_/index.html?fbclid=IwAR2ngzO9uOME77zF7uN-f7J6pMQ7CNNCGC3_qTf0SO10sWPizDBDtTwmjCk


 

5. Praca plastyczna „Ziemia” 

Do stworzenia planety za pomocą rosnących farb będziemy potrzebowad: 
szablon ziemi (poniżej )- jeśli ktoś nie ma drukarki można odrysowad od 
monitora, dwie kartki techniczne A4, rosnące farby w kolorze zielonym i 
niebieskim przepis na filmie:  
https://www.youtube.com/watch?v=WvtvC9Le8D4  potrzebna będzie: (sól, 
mąka, woda), patyczki do mieszania lub pędzelki, mikrofala lub piekarnik. Na 
wykooczenie pracy biała i czarna farba.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=WvtvC9Le8D4


Farbę nakładamy patyczkiem i rozsmarowujemy na kartce pędzlem lub palcem. 

Jeśli chcemy zachować rysy ziemi to przyda się takie bardziej precyzyjne 

narzędzie do nakładania masy. 

 

Nasza Planeta Ziemia przed włożeniem do mikrofalówki (1 min.) 

Opcjonalnie można też wypiekać w pierniku na około 180 stopni i kilka minut 

 

Praca po wypieczeniu zyskuje piękną strukturę i efekt Planety 3D 

https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2017/04/planeta-3.jpg


 

Białą farbą malujemy atmosferę, a na koniec dodajemy czarne tło, efekt na 
żywo zachwyca. 

 

Oczywiście czekam na fotografie waszych prac  

 

6.Popatrzcie przez okienko razem z Mamusią/Tatusiem lub wyjdźcie razem na 

balkon i złóżcie życzenia matce Ziemi :-) Nie zapomnijcie posłać jej 

buziaczka :-) 

To już wszystko na dziś. Przesyłam wam dużo uśmiechu. 

Ściskam mocno 

Ciocia Agata 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/anetakone/photos/a.255642918350726/612676255980722/?type=3&eid=ARBymNDRKal7I-1HS2MuEk6zpG9bYARsb7lucKnhJMVcTv4G67yA73vwLNnZ5mMozUeMyEGWkCzSbPi4&__xts__%5B0%5D=68.ARAKXGDa4fEXBwAes_E-k_f5kGi-zEL8JtG4P4zhMoyimR8jIQnlAxeWCbee0MWHj3hMrlSYdv53YZ8qQelUDgFHxTiFNIOLB2yuwU2IN37ZW4Hlt-fm8U-jaD0EJGWAPW_LZnJvgwhd_O1D3bNkJ9WlA8RLb0WVVhL82MKcC8Nae8HrrwbWQLj3PIkIaXFaEfqH1SoGXPFW-PdvSqc3JjVzL8u2TzLCJjZ-buvDFhsj6nBdN7aLX7tZAh-gpnlp8rwAw5pUoROLigjd7hw017byLiXPvjhj6wOyhu5wTpiqgTWP-ezyl7k7tlxjeA9eV9sZot_ilDKsJ9jWp7Phcik&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/anetakone/photos/a.255642918350726/612676255980722/?type=3&eid=ARBymNDRKal7I-1HS2MuEk6zpG9bYARsb7lucKnhJMVcTv4G67yA73vwLNnZ5mMozUeMyEGWkCzSbPi4&__xts__%5B0%5D=68.ARAKXGDa4fEXBwAes_E-k_f5kGi-zEL8JtG4P4zhMoyimR8jIQnlAxeWCbee0MWHj3hMrlSYdv53YZ8qQelUDgFHxTiFNIOLB2yuwU2IN37ZW4Hlt-fm8U-jaD0EJGWAPW_LZnJvgwhd_O1D3bNkJ9WlA8RLb0WVVhL82MKcC8Nae8HrrwbWQLj3PIkIaXFaEfqH1SoGXPFW-PdvSqc3JjVzL8u2TzLCJjZ-buvDFhsj6nBdN7aLX7tZAh-gpnlp8rwAw5pUoROLigjd7hw017byLiXPvjhj6wOyhu5wTpiqgTWP-ezyl7k7tlxjeA9eV9sZot_ilDKsJ9jWp7Phcik&__tn__=EEHH-R


 

Szablon: 

 



 


