
Propozycje aktywności dla pracowni VII 
 

Dzień Ziemi? - to już dziś!!! 
22 kwietnia obchodzimy święto naszej planety.  

 
1. „Kto odgadnie zagadkę?” 
Co to za planeta okrągła, 
na której 
bez słońca, tlenu i wody 
nigdy nie byłoby życia? 
 
2. „Dzień Ziemi” – pogadanka 
Rodzic informuje, że dzisiaj tj. 22 kwietnia 
obchodzimy „Dzień Ziemi”. Następnie 
pyta dziecka, czy może już wcześniej 
słyszały o tym dniu? 
Kolejno podsumowuje/informuje: Dzień 
Ziemi – nazywany także Światowym 
Dniem Ziemi lub Międzynarodowym 
Dniem Ziemi – jest to coroczna akcja, 
która odbywa się wiosną. Jej celem jest 
promowanie (przekazywanie wiedzy) 
postaw ekologicznych wśród ludzi. W tym dniu odbywa się wiele akcji, wydarzeń 
związanych z ekologią.  
Rodzic na koniec pyta dziecka, czy może mają jakiś pomysł na inną nazwę dla tego 
wydarzenia (Pani Dominika proponuje Dzień Zielono – Niebieskiej Planety :) i 
zachęca was drogie przedszkolaki do ubrania się w tym dniu w kolory ziemi - 
niebieski i zielony). 
 



3. “Nasza Ziemia” 
Zapraszam was dzieci do obejrzenia archiwalnego odcinka Domowego Przedszkola. 
A w nim: Opowiadanie Danuty Wawiłow „Gorąca skorupa” (jest pretekstem do próby 
zapoznania dzieci z historia geologiczną Ziemi), wyprawa do Muzeum Ziemi, 
oglądanie modelu skorupy ziemskiej, zabawy plastyczne - robienie rakiety, wyprawa 
rakietą w przestrzeń kosmiczną i oglądanie Ziemi z Kosmosu. 
https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,nasza-ziemia,41969 
 
4. “Sprzątanie Ziemi” -  Mała Orkiestra Dni Naszych  
A teraz posłuchajcie piosenki z której dowiecie się, dlaczego tak ważne jest 
utrzymanie czystości na naszej planecie. 
https://www.youtube.com/watch?v=wzuAW3NfMHQ 
 
5. „Spacer po kuli ziemskiej” - zabawa ruchowa 
Dziecko w ciszy spacerują po dywanie zmieniając kierunki swojej wędrówki. Na 
klaśnięcie – biega wysoko unosząc kolana. Ponowne klaśnięcie oznacza powrót do 
spacerowania. 
 
6. „Obroty kuli ziemskiej” - zabawa ruchowa, z elementami 
orientacji w schemacie ciała 
Dziecko chodzi po dywanie. Na hasło „obrót w prawo” – kręcimy się w prawą stronę; 
„obrót w lewo” – kręcimy się w lewą stronę. 
 
7. Karty pracy 

- wytnij, ułóż i przyklej kulę ziemską 
- pokoloruj według kodu 
- połącz w pary takie same obrazki kuli ziemskiej 

 
                                                                                                      Pozdrawiam  

Dominika Kiełboń 
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