
            Kochane MALUSZKI!!! 

      „Świat jest piękny, kolorowy, pomóż mu aby był zdrowy” 

      Dużymi krokami zbliża się do nas bardzo ważny dzień.  

     Już niedługo, bo 22 kwietnia będziemy obchodzić DZIEŃ ZIEMI.  

To bardzo ważne wydarzenie w życiu naszego przedszkola. Jak co roku pamiętamy o obchodach święta 

naszej planety i spróbujemy utrwalić znane Wam już podstawowe zasady dbania o środowisko. Na ten tydzień 

przygotowałam dla Was następujące propozycje. 

1. Wiem,  jak dbać o naszą planetę 

• Słuchanie opowiadania  „Chora planetka” – rozmowa z dziećmi na temat zachowań proekologicznych. 

Zapoznanie ze sposobami dbania o naszą planetę- zał. Nr 1 

                  https://youtu.be/taSAsKHMYGw 

• „Wesoła planeta”- wykonanie karty pracy- zał. Nr 2 

• „Kodeks eko przedszkolaka”- utrwalenie zasad  przedszkolnego kodeksu eko przedszkolaka.  

Z pomocą  rodziców umieść plakat w swoim pokoju, utrwalaj przyjęte zasady w środowisku 

rodzinnym- ZAŁ. Nr.3 lub zał. Nr 4 

 

2. Potrafimy segregować odpady 

• „Rady na odpady”- oglądanie bajki edukacyjnej, zwrócenie uwagi na potrzebę segregowania śmieci. 

https://youtu.be/0WS8vo0iD2k- 

• „Segregujemy odpady”- zabawa dydaktyczna. Wraz z rodzicami spróbuj posegregować śmieci 

zgromadzone w domu (plastik, szkło, papier, metal) do wyciętych z kolorowego papieru odpowiednich 

pojemników na śmieci. 

• „Mistrz segregowania”-wykonanie karty pracy- przyklej odpady do  odpowiednich  pojemników. 

Dorysuj z pomocą rodziców odpady wg własnego pomysłu. zał. Nr  5 i 6 

 

3. Dzień Ziemi 

• „Kosmita Ubu poznaje naszą planetę”. Usiądź wygodnie i oglądaj w skupieniu film animowany.  - 

https://youtu.be/Pp_zeQXXaY8 

• „Gimnastyka buzi i języka z planetą Ziemią”- 

             https://www.facebook.com/logokocur/photos/a.653285288551017/653285425217670/?type=3 

• „Planeta Ziemia”-  praca plastyczna- technika i format dowolny 

 

4. Oszczędzamy wodę 

• „Wiemy jak oszczędzać wodę”- zapoznanie ze sposobami oszczędzania wody.  

https://youtu.be/p0Nr-A7ElxQ 

• „Cieknący kran”- wykonanie karty pracy. Zał. Nr 7 

• „Jak dokładnie myć ręce”- wdrażanie do częstego mycia rąk. https://youtu.be/fxxx2myt_eI+  

zał. Nr 8. – utrwalenie rymowanki o myciu rąk 

Poproś mamę lub tatę aby pokazała Tobie jak prawidłowo umyć ręce. Pamiętaj aby robić to bardzo 

dokładnie. 

 

5. Chronimy las i drzewa 

• „Zabawa z gazetą lub kartka papieru”- zabawa muzyczno- ruchowa-   

          https://youtu.be/-v3t0Ks0dQk 

• „Segregujemy papieru”-bajka edukacyjna- https://youtu.be/LVQoQhmhP-A-  

• „Sadzimy drzewa”- zadanie dodatkowe dla miłośników przyrody.  Sadzimy drzewo w ogrodzie.  

 

Zachęcam Państwa do współpracy: fotorelacje można przesyłać na 

pocztę:iwona.nowak1@onet.eu lub za pomocą aplikacji Messenger. 

     

        Pozdrawiam Pani Iwona 
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