


22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi.
Z tej okazji mamy dla Was kochane dzieci kilka ciekawych propozycji 

na uczczenie tego święta…
 Wiemy, że uwielbiacie bajki, dlatego zachęcamy Was do obejrzenia filmów animowanych, 

z których dowiecie się jak segregować śmieci w Waszych domach:
https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k
https://www.youtube.com/watch?v=I-b0z5LqhKc
 Eksperymenty to zawsze świetny pomysł na wspólną zabawę z rodzicami! 

Dzisiaj mamy dla Was propozycję stworzenia własnej WYBUCHOWEJ KULI ZIEMSKIEJ…



Do wykonania eksperymentu będziecie potrzebować:
 talerz,
 wapno musujące,
 barwniki do jajek lub zwykłe farby,
 pipetę lub strzykawkę,
 wodę.

Opis: 
Na środku talerza robimy coś w rodzaju kółka z tabletek wapna. Jednak 
nie zapełniamy całego talerzyka. Następnie posypujemy wapno 
barwnikami do jajek – zielonym i niebieskim. Teraz już wystarczy 
pipetą lub strzykawką nabierać wody i polewać wapno. Tworzy się nam 
piękna kula ziemska.



 Zaśpiewajcie eko piosenkę:

https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I

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



 Wykonajcie pracę plastyczną PLANETA ZIEMIA 
z użyciem rosnących farb 

Źródło: https://mojedziecikreatywnie.pl



 Do stworzenia planety za pomocą rosnących farb będziecie 
potrzebować: szablon ziemi poniżej do wydruku (drukujemy na kartkach z bloku 
technicznego), rosnące farby w kolorze zielonym i niebieskim- przepis na filmie :

https://www.youtube.com/watch?v=WvtvC9Le8D4
*do ich stworzenia potrzebna będzie: sól, mąka, woda, patyczki do mieszania 
lub pędzelki, mikrofala lub piekarnik.

 Masę do rosnących farb barwimy barwnikami spożywczymi w proszku. Opcjonalnie 
swoje zadanie spełniają też barwniki do jajek lub dodanie do masy farbek 
plakatowych, akrylowych lub temper. Farbę nakładamy patyczkiem i 
rozsmarowujemy na kartce pędzlem lub palcem. Gotową pracę wkładamy na chwilę 
do mikrofalówki, opcjonalnie można też wypiekać w pierniku na około 180 stopni 
kilka minut. 

Praca po wypieczeniu zyskała piękną strukturę i 
efekt Planety 3D

Przed włożeniem włożeniem 
do mikrofalówki:







 Posłuchajcie wiersza o chorej planetce:
https://www.youtube.com/watch?v=taSAsKHMYGw&fbclid=IwAR1Y8OkLeTIvkaZTd3uFqkcDXExTZ_-7dTJX5MhkAxuWuPu-VdUUxBoy0LI

„Chora Planetka”
Pewna Planetka mała, cały dzień smutną buzię miała.
Jaś się zastanawiał dlaczego? – ale zapomniał, że papierki 
zamiast do kosza to rzucił pod drzewo.
Kasia również się zastanawiała, dlaczego Planetka chodzi 
zapłakana.
Jednak i ona zapomniała, jak z samego rana listki z 
drzewa obrywała i gałązki łamała.
Pan Janek też długo rozmyślał nad smutną Planetki buzią,
ale i on zapomniał o tym, że wczoraj z wieczora zamiast 
śmieci do kosza do pieca wrzucił,
a dym czarny z komina buchał i powietrze dookoła 
zatruwał.
Pani Aniela również była zatroskana, dlaczego Planetkę 
głowa bolała od rana,
ale i ona zapomniała, że śmieci nie posegregowała tylko 
do jednego worka wszystko wsypała.
Planetka dalej smutna chodziła, a gdzie nie spojrzała tam 
śmieci widziała.
I małą Halinkę, co światło w pokoju miała włączone, a 
przecież słoneczko świeciło na dworze.
I Józia co wodę miał źle zakręconą już od rana, bo woda z 
kranu ciągle kap, kap kapała.
Planetka tak się rozchorowała, że do szpitala pojechała.
Pytacie dlaczego? Bo nikt o środowisko nie zadbał mój 
drogi kolego.
Dlatego Planetka smutną buzię miała i się poważnie 
rozchorowała.
Pamiętajcie zatem dzieci kochane, aby Planetka 
uśmiechnięta i zdrowa była,
Dbajmy o środowisko, tak by nasza Ziemia zawsze czysta 
była!
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 Zagrajcie z rodzicami lub rodzeństwem w grę planszową 
DBAM O ŚRODOWISKO (do wydrukowania poniżej)







 Niżej znajdziecie zadania plastyczne:
„Narysuj po śladzie” oraz propozycja dla małych plastyków. 

Kredki lub plastelina w dłonie i do dzieła!







Posadźcie razem z rodzicami roślinę –
jeśli macie możliwość posadźcie ją w ogrodzie lub zasadźcie w doniczce.

Pamiętajcie, by regularnie ją podlewać.



 a tu znajdziecie kilka praktycznych porad dla Małego Ekologa 



 …i mała podpowiedź dotycząca segregacji, którą możecie powiesić w swoim domu:

Co trzeba zrobić?
1. Wydrukować ściągawkę segregacyjną  1 i 2 (poniżej)
2. Pierwszy arkusz ponacinać wzdłuż zaznaczonych linii i skleić wzdłuż 

górnej krawędzi z drugim.
3. Przykleić ściągawkę taśmą klejącą obok domowych pojemników na 

śmieci.
4. Mając wątpliwości, co należy gdzie wrzucić, wystarczy podnieść pasek 

z odpowiednim koszem i sprawdzić.

ŻYCZYMY WAM MIŁEJ ZABAWY I KONIECZNIE PODZIELCIE SIĘ 
Z NAMI EFEKTAMI WASZEJ PRACY. 

PRZYSYŁAJCIE ZDJĘCIA NA E-MAIL przedszkolekubus3@gmail.com






