
 

Drodzy Rodzice. Drogie Kaczuszki! 

W tym tygodniu tematem przewodnim będzie :  „MAŁY PRZEDSIĘBIORCA” 
 

Propozycje zabaw/aktywności 22.04.2020/środa/ 

 

                                          
 

Dzisiaj zajmiemy się bardzo ważnym tematem dla nas wszystkich 

22.04.2020 ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI 
Tegorocznym hasłem jest: DZIAŁANIE NA RZECZ KLIMATU   /ZAŁ.1./ 

 

1. Na początek zapraszam Was dzieci i Was rodzice do wysłuchania piosenki 

 „Świat w naszych rękach”  https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE 
/proponuje wspólne kółeczko i poruszamy się przy melodii, następnie maszerujemy po 

pokoju/ 
 

2. Wiem, że lubicie zagadki, więc zapraszam na kilka ekologicznych zagadek  

/może sami jakąś ekologiczną wymyślicie dla rodziców/ /ZAŁ.2/ 

 

3. Czy hodujecie w domu roślinki/kwiaty? Jeśli tak- przy pomocy osoby dorosłej wykonaj 

czynności pielęgnacyjne tj. zraszanie, podlewanie, wycieranie listków z kurzu. 

 

3. Mam propozycje wykonajcie jakąś biżuterie /korale/ w prezencie dla Ziemi 

 - wykorzystajcie surowce wtórne  / nakrętki, kulki z gazet, pocięta rolka papier/  

 

POPATRZCIE PRZEZ OKIENKO RAZEM Z MAMUSIĄ/TATUSIEM LUB 

WYJDŹCIE RAZEM NA BALKON I ZŁÓŻCIE ŻYCZENIA MATCE 

ZIEMI : NIE ZAPOMNIJCIE POSŁAĆ JEJ BUZIACZKA  
 
RELAKS Z DOWOLNĄ BAJKĄ  /ZAŁ.3/ 
 

ZAŁ.1 
    Dzień Ziemi 2020: kiedy obchodzimy i co to za dzień? Taka ciekawostka z pewnością 

zainteresuje niejedną osobę. To wyjątkowe święto znane jest również pod nazwą 

Międzynarodowy Dzień Ziemi lub Światowy Dzień Ziemi. Obchodzenie go ma na celu 

dbanie o środowisko, a także głoszenie postaw ekologicznych i wdrażanie ich w życie 

społeczeństwa. Zdecydowanie jest to najbardziej ekologiczne święto całego świata. Ludzie 

jednoczą się ze sobą i chcą ratować naszą planetę. W niektórych miejscach ludzie chcąc 

zrobić coś dla naszej planety sadzą drzewka. Dodatkowo w czasie obchodów wiele 

stowarzyszeń ekologicznych organizuje również konferencje czy manifestacje. Organizatorzy 

Dnia Ziemi chcą uświadomić wszystkich ludzi jak bardzo ważne jest dbanie o planetę, a także 

chcą pokazać jak wiele zagrożeń i zanieczyszczeń źle na nią wpływa. W 2020 roku Dzień 

Ziemi wypada 22 kwietnia. Tegorocznym hasłem jest: Działanie na rzecz klimatu. Początki 

https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE&fbclid=IwAR0_Bnw9O3Iq6B-Wz3l65akMdTobxw5oYrPpg6i8IH-XThgpsB00r05rhYs


obchodów Święta Ziemi obchodzone były w Stanach Zjednoczonych. W późniejszym czasie 

przykład z Amerykanów wzięły również inne kraje, dlatego jest tak popularnym i ważnym 

świętem, nawet w Polsce.  

 

ZAŁ.2 

Zagadka o śmietniku 

Nikt z nas nie zaprzeczy, 

że w nim dużo rzeczy: 

obierki, odpadki, 

gruz i zwiędłe kwiatki. 

Zagadka o koszach na śmieci 

Stoją głodne i czekają 

na ulicy i na skwerku: 

na patyczki od lizaków 

i papierki od cukierków. 

Zagadka o spalinach 

Kiedy samochody 

z miejsca nagle ruszą 

z rury wydechowej 

wydostać się muszą. 

Zagadka o koszu na śmieci 

Bardzo proszę wszystkie dzieci, 

niech rzucają do mnie śmieci! 

 

ZAŁ.4 

„PEWNEGO DNIA W GALAKTYCE” 

    Pewnego dnia, pierwsze promienie Słońca obudziły  Ziemię bardzo wcześnie.  Całe niebo 

od kilku dni przygotowywało się do wielkiego świętowania.  

-"Wstawaj, wstawaj! Dziś jest Twój dzień!" - krzyczały podekscytowane inne planety. Ale 

Ziemia nie bardzo rozumiała o co chodzi. Po co tyle krzyku? O co chodzi z tym całym 

świętowaniem?  

-"Moje święto? Ja... ja nie obchodzę"- odpowiedziała smutno Ziemia i spuściła wzrok.  

Inne planety popatrzyły się na siebie bardzo zdziwione.  Przecież każda planeta wie, że  

22 kwietnia jest Dniem Ziemi! 

-"Dlaczego nie obchodzisz swojego święta?"- odważył się w końcu zapytać  Mars.  

-"To dosyć długa historia... - zaczęła cicho Ziemia i po chwili rozpoczęła snuć swoją historię, 

aby wyjaśnić innym planetom o co tak naprawdę chodzi.”   

-"Kiedyś moje lasy były bardzo gęste i zielone, w koronach drzew wesoło śpiewały ptaki.  

Leśne zwierzęta zakładały w lesie swoje domy; kwiaty, grzyby i owoce rosły w nim ochoczo. 

Jednak teraz te zielone mieszkanie powoli umiera. Maszyny wciąż wycinają drzewa, pożary 

niszczą zieleń a śmieci znajdują się niemal w każdym zakamarku lasu! A powietrze? To 

dopiero smutna historia... już nie jest tak czyste jak kiedyś. Fabryki, samochody i inne 

zanieczyszczenia sprawiają, że staje się ono coraz bardziej brudne. Czy oddychanie 

zanieczyszczonym powietrzem może być przyjemne? Ah!  Zapomniałabym o wodzie, bez 

której nie mogę żyć. Od kilku lat powoli wysycham. Moje zasoby maleją z każdym dniem. 

Wciąż tak dużo wody marnuje się bez potrzeby! Czy sądzicie, że żyjąc z tyloma problemami 

mam powód do radości?"- Ziemia skończyła mówić i uroniła jedną łzę.  

Inne planety uważnie wysłuchały Ziemi i zasmuciły się razem z nią. Nie zdawały sobie 

sprawy, że Ziemia zmaga się aż z tyloma problemami! Teraz rozumiały już dlaczego 

świętowanie nie sprawia jej radości.  

http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-%C5%9Bmietniku-702
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-koszach+na+%C5%9Bmieci-1158
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-spalinach-1957
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-koszu+na+%C5%9Bmieci-2790


-"Kto zadaje Ci tyle bólu?"- zapytały zasmucone planety.  

-"Moi mieszkańcy. Ludzie zapominają o mnie każdego dnia."  

Rzekł nagle Jowisz, najbardziej optymistyczny ze wszystkich planet:  

-"Droga Ziemio, ale to w końcu Twoje święto! Czy da się zrobić coś, żeby Ci pomóc? Czy 

można przekonać ludzi, żeby zaczęli o Ciebie dbać?  

Ziemia nagle rozpromieniła się i zastanowiła dłuższą chwilę.  

-" Właściwie.. właściwie to tak! Jeszcze nic straconego! Przecież moi mieszkańcy nie są źli. 

Może po prostu nie znają sposobów by mi pomóc?"  

Wszystkie planety zapragnęły pomóc Ziemi.  Zabrano się więc do pracy. Planety poprosiły o 

pomoc także Gwiazdy, Księżyc i Słońce. Te urodziny Ziemi były bardzo pracowite ale udało 

się zrealizować jej marzenie. Postanowiono wysłać w głąb Ziemi nauczycieli z galaktyki, aby 

pokazali ludziom jak ważna jest planeta na której żyją. Posłannicy nauczali mieszkańców jak 

dbać o dobro Ziemi. Gdy nadszedł dzień powrotu, wybrali swoich następców aby 

kontynuowali misję i nie pozwolili Ziemi więcej się smucić. Jednym z nich jesteś Ty. Zadbaj 

więc proszę o to, by ta historia już nigdy się nie powtórzyła. Nie pozwól Ziemi się smucić! 

Świętuj razem z nią jej wielki dzień i pamiętaj o jej ochronie każdego innego dnia!  

 

                                                                         Ewelina Jaworska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyklej proszę plasteliną  

 

 

 

 


