
Propozycja aktywności na 22.04.2020  

Drogie „Żółwiki” dzisiaj obchodzimy Dzień Ziemi – planety, na której mieszkamy. 

Gdybyśmy byli w przedszkolu, wspólnie bawilibyśmy się podczas olimpiady ekologicznej 

z kolegami z grupy „Serduszka”, „Motylki” i „Jagódki”. 

Niestety, nie możemy być jeszcze razem, dlatego zapraszamy Was do olimpiady 

ekologicznej w domku. Życzymy miłej zabawy! 

 

1. Wysłuchanie listu od planty Ziemi 

„KOCHANE DZIECI!  

Bardzo was proszę, abyście z uwagą wysłuchały mojego listu.  

Właśnie trwa wiosna i po zimowym odpoczynku cała przyroda budzi się do życia.  

Niestety, są na świecie tacy ludzie, którzy o mnie nie dbają. Niszczą rośliny i zwierzęta, 

wycinają lasy, zatruwają powietrze, wodę, glebę, śmiecą i hałasują. Drzewa i ptaki skarżą się 

na zatrute powietrze, a ryby na brudną wodę. Rozejrzyjcie się wokół siebie. Co widzicie?  

W lasach, na drogach, w parkach – wszędzie można znaleźć bałagan i nieporządek.  

Każdy wyrzuca ogromne ilości śmieci. Trafiają one na olbrzymie śmietniska. Większość  

z nich rozkłada się kilkaset lat. To wszystko sprawia, że ja – Ziemia jestem coraz bardziej 

chora. A czy wy, mali przyrodnicy, potraficie o mnie dbać?. Dzisiaj czeka was kilka 

specjalnych zadań, w których udowodnicie jak dbać o przyrodę każdego dnia.  

Pomagajcie mi codziennie a na pewno wam się odwdzięczę.  

Z POZDROWIENIAMI – ZIEMIA.” 

 

2. Kraina czystej wody - (potrzebne 2 plastikowe kubeczki z wodą) 

 

„Wyścigi” – kto pierwszy doniesie kubek z wodą do mety i nie uroni ani jednej kropli. 

(Wyznaczcie sobie bezpieczną trasę do przenoszenia kubka z wodą). 

 

3. Kraina wesołych zwierząt – dziecko  odgaduje nazwy zwierząt na podstawie dźwięków 

jakie wydają. https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE 

 

4. Kraina śmieci (potrzebne po 3 przedmioty plastikowe, szklane i papierowe oraz kolorowe 

kartki: żółta, zielona, niebieska imitujące pojemniki do segregacji) 

 

Zadaniem dziecka jest posegregowanie „śmieci” do odpowiednich pojemników. 

 

5. Kraina zabawy 

 „Oddychamy przy roślinach”. Dziecko to zwierzątko, które dowolnie tańczy: 

https://www.youtube.com/watch?v=-ZQTnkXpcCA  ; na przerwę w muzyce podbiega do 

rośliny doniczkowej i głęboko oddycha. 

 

6. Kraina Ekoludka  

 

Quiz ekologiczny – dziecko udziela odpowiedzi na zadawane pytania: 

 

1. Jak nazywa się nasza planeta: Mars czy Ziemia? 

https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE
https://www.youtube.com/watch?v=-ZQTnkXpcCA


2. Jaki kolor ma pojemnik na papier: żółty czy niebieski?  

3. Co powoduje hałas: śpiew ptaków czy samolot odrzutowy? 

4. Gdzie należy myć samochód: w jeziorze czy na myjni?  

5. Który pojazd nie zatruwa powietrza spalinami: samochód czy rower? 

6. W lesie wolno: hałasować czy spacerować? 

 

 

 
Na pewno świetnie i bez trudu poradzicie sobie ze wszystkimi zadaniami. A za dobrą zabawę czeka 

was niespodzianka (popatrzcie na drugą stronę). 

 

 

 

Życzymy udanej zabawy, wychowawczynie. 
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