
NIECH ŻYJE NASZA PLANETA ZIEMIA 
propozycje aktywności na czas nauki zdalnej 

19.04.2021- 23.04.2021

1. Dzień Ziemi już w ten czwartek (22 kwietnia) – jednak pamiętajmy, że 
KAŻDY DZIEŃ TO DZIEŃ ZIEMI!

Każdy z nas dba o swój pokój, swoje mieszkanie, swój dom – a wszyscy razem powinniśmy dbać o
NASZĄ  PLANETĘ.  Dlatego  postarajmy się  chociaż  przez  ten  tydzień  uświadomić  osobom z
naszego otoczenia, jak ważne jest dbanie o środowisko – co możesz zrobić? Napisz na różnych
kartkach lub kartonikach, które miały już zostać wyrzucone różne ekologiczne hasła i porozkładaj
w różnych miejscach swojego domu – niech każdy z domowników przeczyta je chociaż jeden raz –
poniżej  przedstawiamy Wam propozycje  takich  haseł  –  ale  możecie  również  wymyślić  swoje.
Zachęcamy także  do  napisania  tych  haseł  w ciekawej  formie  graficznej  i  przyniesienia  ich  do
szkoły,  jak już do niej  wrócimy – rozwiesimy je wtedy na korytarzach – nich przeczyta je jak
najwięcej osób!

2. Hasła ekologiczne
1. Tyle zysku ile odzysku
2. Lanie wody wyszło z mody, Panowie i Panie czas na oszczędzanie
3.Świat zadymiony, ma same złe strony
4.Na ochronie środowiska, twoje zdrowie zyska
5.Niszczymy las, nie będzie nas
6.Okaż kulturę i chroń naturę
7.Wiedzą to nawet dzieci, że ważna jest segregacja śmieci.
8.Ekologicznie znaczy logicznie
9.Czyste środowisko, najlepsze uzdrowisko
10.Przyroda jest wieczna, jeżeli jest bezpieczna



11.Puszkę zgnieć wyjdzie z tego mały śmieć
12.Pudełko po soku, zegnij wzdłuż boku
13.Oszczędzaj naturę, zbieraj makulaturę
14.Nie wyrzucaj jak leci, wszystkiego do śmieci
15.Dbaj o przyrodę, zakręcaj wodę
16.Polaku młody, nie marnuj wody
17.Problem niewielki, odkręcamy puste butelki

3. Mapa Polski

Przyjrzyj się mapie Polski i odpowiedz całymi zdaniami na poniższe pytania!
1. Która rzeka przeływa przez Opole i Wrocław? 

_________________________________________________________________
2. Czy Jezioro Śniadrwy znajduje się bliżej Olsztyna czy Lublina?

_________________________________________________________________
3. Które miasta zwiedziłbyś żeglując rzeką Wisłą? 

_________________________________________________________________
4. Podaj dwie nazwy miejscowości znajdujących się nad Morzem Bałtyckim!

_________________________________________________________________
5. Jak nazywa się największe miasto w Polsce?



4. Pomieszane literki

Ułóż z rozsypanki wyrazowej nazwy różnych cieków wodnych i zapisz rozwiązanie pod każdym 
zdjęciem! 



5. Smok wawelski

Przeczytaj lub wysłuchaj legendy o smoku wawelskim (link)
 a następnie wykonaj dowolną techniką obraz smoka. Poniżej prezentujemy przykładowe prace:

https://www.bajkowyzakatek.eu/2010/11/legendy-polskie-o-smoku-wawelskim.html

6. Własny ogródek
PRZYGOTUJ:
-3 Skorupki od jajek
-watę lub płatki kosmetyczne
-nasiona rzeżuchy
-woda pół kubka

6. Ułóż na podstawce lub  małym kieliszku połówkę skorupki od jajka 
7. Włóż do środka watę 
8. Następnie posiej  nasiona rzeżuchy
9. Podlej nasiona i odstaw na słonecznym miejscu np. na parapet
10. PAMIĘTAJ aby podlewać nasionka mniej więcej co dwa dni 

https://www.bajkowyzakatek.eu/2010/11/legendy-polskie-o-smoku-wawelskim.html


7. Zabawy z gazetami

-Tor przeszkód. Pokonywanie toru przeszkód z gazet np. slalomem, podskokami.
-Przeskoki nad gazetą (obunóż, jednonóż).
-„Czapeczka” – marsz z gazetą na głowie, tak
aby nie upadła.
- Zabawy z kulkami gazetowymi:

 Przekładanie papierowej kulki z dłoni do
dłoni, pod kolanem itp.

11. W leżeniu przodem, tyłem przekładanie
papierowych kul z dłoni do dłoni.

12. Popychanie papierowych kulek czołem
w marszu na czworakach.

13. Podrzucanie, chwytanie kulek.



8. Drzewo z wytłoczek po jajkach

 ,,Eko-  zabawka" – w ramach dbania o
naszą  planetę   postaraj  się
wykorzystywać  surowcewtórne  i
wykonaj  z  różnych  niepotrzebnych
„śmieci”  swoją  kreatywną  i
niepowtarzalną zabawkę.

9. Praca plastyczna pt. 
„Moja matka Ziemia”.

Do  wykonania  tej  pracy
potrzebujesz:

blok A4 z kolorowymi kartkami (
niebieska/fioletowa  na  tło,
kremowa,  przynajmniej  dwa
odcienie  zielonego  i  wybrane
kolory  na  kwiaty),  zeszyt
papierów  kolorowych  (niebieska
kartka)  ,  klej,  nożyczki,  ołówek,
czarny  pisak,  talerz  deserowy,
opcjonalnie  kredki  i  blok

dekoracyjny z motywem kwiatów



10. Piosenki do posłuchania
1. https://www.youtube.com/watch?

v=tRjjS-Pw9Fg – Ekologia
2. https://www.youtube.com/watch?

v=0tP21bHL2K4 – Ekodzieci
3. https://www.youtube.com/watch?

v=JIEDy5UiRPU – Ekologa znak
4. https://www.youtube.com/watch?

v=nc3P_JsxNaA – Święto Ziemi
5. https://www.youtube.com/watch?

v=1MZovZPTP7I – Nasza planeta
6. https://www.youtube.com/watch?v=-

ZQTnkXpcCA – Ziemia to wyspa
zielona

7. https://www.youtube.com/watch?
v=pRNtFXew_VE – Świat w naszych rękach

8. https://www.youtube.com/watch?v=wzuAW3NfMHQ – Sprzątanie Ziemi
9. https://www.youtube.com/watch?v=S-

AdnBeh7W4 – Dbaj o ziemię
10. https://www.youtube.com/watch?

v=yOj4CN1n-Z8 – Mam zasady na odpady
11. https://www.youtube.com/watch?

v=iNJeMifYcL4 – Poważna sprawa
12. https://www.youtube.com/watch?

v=5I2mNIalpfA – Śmieciu Precz!
13. https://www.youtube.com/watch?

v=yn0ZYgO7AT0 – Śmieci
14. https://www.youtube.com/watch?

v=n7w8OAlDv70 – Smog (zatrzymaj zmorę 
w porę)

11. Wykreślanka online o odpadach wtórnych https://learningapps.org/display?
v=p9gyr5ue217
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12. Ekologiczna ruletka
https://wordwall.net/pl/resource/1705999/ekologiczna-ruletka

13. Taniec „Wyginam ciało śmiało”
https://www.youtube.com/watch?v=m4pLRF96kyI
7. Kolorowanka kocham Ziemię
                                                                  

https://www.youtube.com/watch?v=m4pLRF96kyI
https://wordwall.net/pl/resource/1705999/ekologiczna-ruletka



