
Karta pracy - PP34 - Pracownia II-  Jesteśmy przyjaciółmi przyrody. 

1. Dziś obchodzimy  Światowy Dzień Ziemi! To dzień,  w którym promujemy 

postawy ekologiczne wśród wszystkich ludzi na całym świecie. Zapraszam 

wszystkie przedszkolaki do wysłuchania piosenki „Ekosłodziaki”     . 

https://www.youtube.com/watch?v=4mA4GrL-

yYA&fbclid=IwAR3yY02T59dNJuegY-ZjssliNRk8hslMxJE-

cJ1Ftv3dTSlgiGSjCnzZGF4                                                           

 

2. Posłuchaj wiersza czytanego przez rodzica „Rzeczka” – G Koby. 

      Była sobie książeczka, a w tej książeczce płynęła rzeczka. 

     Taka malutka, srebrzysta, biała, aż tu nagle oniemiała. 

     Stanęły nad brzegiem dzieci niegrzeczne i zabrudziły całą rzeczkę. 

    Powrzucały wszystko, co miały i do kąpieli się rozebrały. 

       A rzeczka na to: 

    - Nie lubię bardzo gdy ktoś mnie zaśmieca! 

    Wszystkim takim wymierzam karę i kąpać się im nie pozwalam wcale! 

    Kiedy dzieci to usłyszały nagle wszystkie posmutniały. 

   -Nie będziemy już więcej wrzucać śmieci ! 

    Zaczniemy ostrzegać niegrzeczne dzieci! 

    Jutro nad twoim brzegiem tabliczkę postawimy: 

    Bądź przyjacielem przyrody i  nie zaśmiecaj wody. 

https://www.youtube.com/watch?v=4mA4GrL-yYA&fbclid=IwAR3yY02T59dNJuegY-ZjssliNRk8hslMxJE-cJ1Ftv3dTSlgiGSjCnzZGF4
https://www.youtube.com/watch?v=4mA4GrL-yYA&fbclid=IwAR3yY02T59dNJuegY-ZjssliNRk8hslMxJE-cJ1Ftv3dTSlgiGSjCnzZGF4
https://www.youtube.com/watch?v=4mA4GrL-yYA&fbclid=IwAR3yY02T59dNJuegY-ZjssliNRk8hslMxJE-cJ1Ftv3dTSlgiGSjCnzZGF4


Odpowiedz na pytania. 

• kto przyszedł nad rzekę?            

• jak dzieci mogą dbać o środowisko? 

• co zrobiły dzieci? 

• co powiedziała rzeka? 

• co dzieci obiecały rzece? 

 

3. A teraz krótki quiz dla Was      . 

A) Bawiliście się w parku i  zjedliście cukierki, co trzeba zrobić z papierkiem po 

cukierku: 

- rzucić na trawę, 

-  wrzucić do kosza na śmieci. 

B) Czy można łamać gałęzie drzew? 

- tak, ale delikatnie 

- nie, pod żadnym pozorem 

C) Co trzeba zrobić, kiedy z kranu kapie woda? 

D) Czy to prawda czy nieprawda. 

  W lesie nie wolno krzyczeć, bo można wystraszyć zwierzęta? 

 E) Co robimy, kiedy wychodzimy z pokoju: 

 - wyłączamy światło 

-  zostawiamy zapalona lampę 

 F) Jaka pora roku właśnie się zaczęła? 

 

4. Praca plastyczna- Papierowy talerz na Dzień Ziemi. 

Przedszkolaku! Do zrobienia pracy będziesz potrzebował: mały talerz 

papierowy, kolorowy papier ( w kolorze skóry i czerwony), niebieska i zielona 

farba, klej w sztyfcie, pędzel i  nożyce. 

Pomaluj talerzyk w paru miejscach na zielono ( zdj. poniżej) a następnie pomaluj 

pozostałe miejsca niebieską farbą i pozostaw do wyschnięcia. 

Poproś rodzica aby odrysował twoje dłonie na papierze kolorowym a potem 

wytnij. Przyklej koniec wyciętych dłoni po obu stronach pomalowanego talerzyka 



a następnie przyklej palce do górnej części talerzyka. 

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

Twój  papierowy talerz Ziemi jest gotowy       

 

 

 



4. Wypełnij puste miejsca plasteliną lub pokoloruj flamastrami. 
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