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KOCHANE DZIECI! 

Planeta Ziemia ma wielu wrogów, którzy zanieczyszczają wodę w rzekach i jeziorach,  wycinają i  
zaśmiecają lasy.  Lasy to zielone płuca, a rośliny produkują tlen potrzebny nam wszystkim do życia.
Dzisiaj jest Światowy Dzień Ziemi. Zostańmy Przyjaciółmi Naszej Planety Ziemi! Ubierzmy się 
dzisiaj w zielone bluzki i pomóżmy jej! Zadbajmy o las. - ,,Zróbmy porządki w lesie.” 

PORZĄDKI W LESIE

Zapraszam rodziców i dzieci do zabawy i wykonania karty pracy. Zachęcam dzieci do korzystania z
książki do komunikacji w trakcie proponowanych aktywności. 
Do wykonania naszej pracy potrzebne będą: gazety, szklane słoiki, butelki plastikowe, puszki po 
napojach, skakanki lub zwinięte koce,  butelki z wodą,  krążki papierowe (np. talerze), worki na  
śmieci: żółty, niebieski, zielony (jeśli nie masz worków wykorzystaj pojemniki oznaczone kartkami 
w odpowiednich kolorach). 

,,DUSZKI, DUSZKI” posłuchaj piosenki i pokaż gestami czynności wykonywane w piosence. 
Odpowiedz na pytania.

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

W lesie mieszkają Leśne Duszki. 
Czy wiesz, co sprzątają Leśne Duszki? (las)
Co Leśne Duszki robią w lesie? (sprzątają)
Czego używają Leśne Duszki do sprzątania lasu? (miotły i szufelki)
O co proszą Leśne Duszki, gdy ktoś w lesie śmieci? (nie śmieć)

,,IDZIEMY DO LASU”- zapraszam do zabawy ruchowej, wykonajmy polecenia a dotrzemy do 
lasu. 
Przechodzimy po gałęziach- po skakankach lub zwiniętych kocach.
Idziemy (jedziemy wózkiem) slalomem między drzewami- butelkami z wodą.

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


Przechodzimy po kamieniach- po kolorowych krążkach (mogą być wycięte z papieru lub talerze 
papierowe).
Skaczemy przez kałuże- (z gazet).
Hop, Hop. Jesteśmy już w lesie! 

OJOJOJ ! 
A CO TO ZA BAŁAGAN? 
POMÓŻMY GO POSPRZĄTAĆ!!! 

,,PORZĄDKI W LESIE”- przed rozpoczęciem zabawy rozkładamy śmieci na podłodze: 
pogniecione kartki z gazety, butelki plastikowe, puszki po napojach, szklane słoiki oraz kolorowe 
worki na nasze śmieci: żółty, niebieski, zielony ( jeśli nie masz worków wykorzystaj pojemniki 
oznaczone kartkami w odpowiednich kolorach).
Rozpocznijmy zabawę włączając sobie odgłosy lasy:

 https://www.youtube.com/watch?v=1tiuz51myA4 

Na początek przypomnijmy sobie jak segregujemy śmieci, rodzic sam rozpoczyna zabawę i wybiera
jeden przedmiot z podłogi, nazywa go i odkłada do odpowiedniego worka np.: słoik-to szkło do 
zielonego worka, wybiera kolejny przedmiot i odkłada do odpowiedniego worka, np.: kartka z 
gazety- to papier do niebieskiego worka. Następnie zaprasza dziecko do zabawy (do sprzątania),  
jeśli trzeba pomagamy dziecku. 

ŻÓŁTY- PLASTIK, METAL
NIEBIESKI- PAPIER 
ZIELONY- SZKŁO

KOLOROWANKA- wydrukuj  i pokoloruj według wzoru. ZAŁĄCZNIK

GRATULACJE! ZADANIE WYKONANE

Praca dla chętnych – Co wrzucamy do brązowego pojemnika? Zapytaj rodziców, na pewno 
wiedzą. 

Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- zrób zdjęcie i wyślij na adres mailowy: 
domowo393@gmail.com

mailto:domowo393@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=1tiuz51myA4


ZAŁĄCZNIK – pokoloruj pojemniki na wskazane kolory. Zapytaj rodziców, co wrzucają do brązowego 
pojemnika? 
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