
                                                                                                                                

                      

                                                                                                  

 22 KWIETNIA DZIEŃ ZIEMI 

 

Dzień Ziemi to świetna okazja, aby porozmawiać z dziećmi o Ziemi i zadbać o otaczający ich świat. 

„Ziemia była zawsze naszym domem, kiedyś ludzie bardzo ją kochali, troszczyli się o nią i opiekowali. 

Nazywali ją Matką i nadali jej piękne imię Gaja. Później ludzie zapomnieli o tym, zaczęli ją niszczyć, 

siłą wydzierać jej bogactwa i tajemnice. Dlatego Ziemia dziś bardzo choruje i potrzebuje naszej 

pomocy”. 

                                                       



Ekologiczny dom - bajka edukacyjna 

https://youtu.be/PYd88-RyaLs 

 

  

Prezentacja Dzień ZIEMI w pliku ↓ 

dzien-ziemi.pptx   

Co czujesz po obejrzeniu prezentacji? Co możemy wspólnie zrobić by zahamować przykre 

konsekwencje?  W jaki sposób Ty dbasz o naszą planetę? 

 

Edukacja  https://youtu.be/1PThAnyReK4 

Edukacja Ekologiczna - Strażnicy Ziemi 

 

https://youtu.be/PYd88-RyaLs
dzien-ziemi.pptx
https://youtu.be/1PThAnyReK4
https://www.youtube.com/embed/PYd88-RyaLs?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/1PThAnyReK4?feature=oembed


PUZZLE DO WYDRUKU  

 

 

 

 

 

 

 



PRACA PLASTYCZNA „ ZIEMIA NASZA PLANETA” 

Czego potrzebujesz:  

Mały talerz papierowy, może być kolorowanka ziemi 

Papier w kolorze (do wyboru) 

Niebieska i zielona farba  

Czerwony papier na serduszko 

Klej w sztyfcie  

Pędzel 

Nożyczki 

 

 

 



Na talerzyku rysujemy kontury ziemi następnie malujemy farbami zieloną i niebieską.  

Odrysuj dłonie dziecka na kawałku kartonu ( dziecko może odrysować i wyciąć samodzielnie) 

Przyklej dłonie na odwrocie talerzy 

Wytnij małe serce z czerwonego papieru i przyklej do środka Ziemi. 

 

 

ZIEMIA TO WYSPA ZIELONA - piosenki dla dzieci 

Posłuchaj i spróbuj zaśpiewać. https://youtu.be/-ZQTnkXpcCA 

 

 

https://youtu.be/-ZQTnkXpcCA
https://www.youtube.com/embed/-ZQTnkXpcCA?feature=oembed


1. Nie warto mieszkać na Marsie,                                                                                                                   

nie warto mieszkać na Venus.                                                                                                                       

Na Ziemi jest życie ciekawsze,                                                                                                                                

powtarzam to każdemu .  

                 Ref. 

Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,                                                                                                            

wśród innych dalekich planet.                                                                                                                                  

To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,                                                                                                                   

więc musi być bardzo zadbany.  

2. Chcę poznać życie delfinów                                                                                                                                   

i wiedzieć co piszczy w trawie.                                                                                                                    

Zachwycać się lotem motyla                                                                                                                                       

i z kotem móc się bawić.  

                 Ref. 

Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,                                                                                                            

wśród innych dalekich planet.                                                                                                                           

To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,                                                                                                                  

więc musi być bardzo zadbany.  

3. Posadźmy kwiatów tysiące.                                                                                                                     

Posadźmy krzewy i drzewa,                                                                                                                            

niech z nieba uśmiecha się słońce,                                                                                                          

pozwólmy ptakom śpiewać.  

                  Ref. 

Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,                                                                                                         

wśród innych dalekich planet.                                                                                                                              

To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,                                                                                                             

więc musi być bardzo zadbany. 

 


