
Tematyka tygodnia: „Dbamy o przyrodę” 

08.05 ( piątek ) „ Ziemia wyspa zielona” 

 

Kochani! Dzisiaj przyszedł czas na podsumowanie wiadomości, które zdobyliście 

przez ten tydzień na temat „Dbałości o naszą Ziemię.” 

1. Quiz przyrodniczy 

 

Na wstępie mamy ochotę przepytać Was trochę z tego, co 

zapamiętaliście, zatem proponujemy Wam mini konkurs przyrodniczy. 

 

Spróbujcie odpowiedzieć na 10 pytań. 

 

1. Ekologia to:   

a. państwo w Europie 

b. zakaźna choroba 

c. dbałość o środowisko 

2.     Recykling to: 

    a. rowerek dla dzieci 

     b. tworzenie nowych rzeczy ze starych i zużytych 

     c. dyscyplina sportowa 

3.      Do żółtego pojemnika wrzucamy: 

a. plastik i metal 

b. papier 

c. kolorowe szkło 

4.      W lesie nie wolno krzyczeć, gdyż: 

a. można zedrzeć sobie gardło 

b. można spłoszyć zwierzęta 

c. można przestraszyć grzybiarzy 

5. W lesie nie spotkamy: 

a. sarny 

b. jeża 

c. konia 

6. Ptak, który nie mieszka w lesie to: 

a. Dzięcioł 

b. Indyk 

c. Sowa 



 

7.  Do picia najzdrowsza jest: 

a. Oranżada 

b. Woda 

c. Herbata 

8. Smog to: 

a. Bajkowy potwór 

b. Zanieczyszczone powietrze 

c. Pojazd gąsienicowy 

9. Co nazywamy płucami Ziemi: 

a. Lasy 

b. Łąki 

c. Piece hutnicze 

10. Jaka planeta nazywana jest Zieloną wyspą: 

a. Mars 

b. Ziemia 

c. Wenus 

 

Policzcie, ile dobrych odpowiedzi udzieliliście? 

Jeśli więcej, niż połowę, możemy Wam zaliczyć test. 

 

2. Piosenka „Ziemia wyspa zielona” 

 

Proponuję Wam w nagrodę posłuchać i zaśpiewać piosenkę „ Ziemia wyspa 

zielona”( znamy ją już z przedszkola) 

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

Nie warto mieszkać na Marsie,  
nie warto mieszkać na Venus.  
Na Ziemi jest życie ciekawsze,  
powtarzam to każdemu .  

Ref. 
Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,  
wśród innych dalekich planet.  

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


To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,  
więc musi być bardzo zadbany.  

Chcę poznać życie delfinów  
i wiedzieć co piszczy w trawie. 
Zachwycać się lotem motyla  
i z kotem móc się bawić.  

Ref. 
Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,  
wśród innych dalekich planet.  
To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,  
więc musi być bardzo zadbany.  

Posadźmy kwiatów tysiące.  
Posadźmy krzewy i drzewa,  
niech z nieba uśmiecha się słońce,  
pozwólmy ptakom śpiewać.  

Ref. 
Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,  
wśród innych dalekich planet.  
To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,  
więc musi być bardzo zadbany. 

 



 

 

 

Myślę, że patrząc na te zdjęcia, przyznacie rację, że Ziemia to naprawdę piękna, 

zielona planeta. 

Czy będzie taka nadal, to będzie zależeć przede wszystkim od nas. 



3.Odznaka Strażnika Przyrody 

 

Kochani! Obiecałyśmy Wam zdobycie odznaki Strażnika Przyrody. 

Wiemy, że niektórzy z Was sumiennie na nie pracowali. 

 

Chcemy tu wyróżnić waszych kolegów: Jasia i Antosia Ś., którzy 

wymyślili hasła o oszczędzaniu wody. 

 

Antoś - „Oszczędzanie wody to fajna przygoda, zdrowej wody      

dużo-     życia ludziom doda”. 

 

Jasiu – prezentuje swoje hasło na załączonym zdjęciu. 

Nasze gratulacje!! 

 

 
 

 

Proponujemy Wam kilka odznak do wyboru.  

Jeśli istnieje taka możliwość, to wydrukujcie wybraną odznakę, 

naklejcie na karton i wytnijcie. Będzie pamiątką z naszych lekcji. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Gra dydaktyczna 

 

Proponujemy Wam na koniec grę dla całej rodziny ( w dwóch wersjach) 

1 wersja  Przygotujcie: 

– kartki A4 z numerami od 1 do 20, 

–  duża kostka do gry, 

–  pionki ( mogą być np. plastikowe butelki z kolorowymi nakrętkami, maskotki 
itp.)   

–   ilustracja A4 przedstawiająca piękny las ( z gazety lub ilustracja z bajki ), 

– kartki A4 z napisami : START, META 

Przebieg: 

W pokoju rozkładamy  kartki A4 z numerami od 1 do 20 (przy numerze 20 leży 
ilustracja przedstawiająca piękny las oraz kartka z napisem META). Przed kartką 
z numerem 1 ustawiamy  pionki oraz  kartkę z napisem START. Każdy zawodnik 
ma inny kolor pionka. Celem gry jest dotarcie do lasu – pola z numerem 
20.  Rzucamy  kostką i stajemy  na określonym polu. Każde pole od 1 do 20 ma 
przypisane znaczenie. 

  

 

 

 



Znaczenie kolejnych pól: 
 
1. Pomagacie sprzątać las. Przesuwacie pionek o 2 pola do przodu. 
2. Wyłączacie światło, gdy wychodzicie z pokoju. Przesuwacie pionek o 3 pola 

do przodu. 
3. Pomagacie leśniczemu dokładać jedzenie do paśnika dla zwierząt. 

Przesuwacie pionek o 2 pola do przodu. 
4. Po pikniku zostawiliście śmieci w lesie. Cofacie się o 2 pola. 
5. Kupujecie z rodzicami energooszczędne żarówki. Przesuwacie pionek o 1 

pole do przodu. 
6. Urwaliście gałęzie, aby zrobić z nich miecze. Cofacie się o 2 pola. 
7. Myjecie zęby przy zakręconym kranie. Przesuwacie pionek o 2 pola do 

przodu. 
8. Włożyliście kij w mrowisko. Cofacie się o 1 pole. 
9. Pomagacie sadzić drzewa. Przesuwacie pionek o 3 pola do przodu. 
10. Głośno krzyczycie w lesie, uciekają zwierzęta, odlatują ptaki. Cofacie się o 2 

pola. 

1 1 . Dokarmiacie ptaki w czasie mrozów. Przesuwacie pionek o 1 pole do 
przodu. 

12. Posadziliście na balkonie kwiaty i je podlewacie. Przesuwacie pionek o 2 
pola do przodu. 

13. Podeptaliście grzyby. Cofacie się o 2 pola. 
14. Segregujecie śmieci. Przesuwacie pionek o 2 pola do przodu. 
15. Namawiacie rodziców, aby załadowywali pralkę i zmywarkę do pełna i 

dopiero wtedy uruchamiali urządzenie. Przesuwacie pionek o 2 pola do 
przodu. 

16. Złapaliście biedronkę i włożyliście ją do pudełka od zapałek. Cofacie się o 2 
pola. 

17. Ubrania, z których wyrośliście, oddajecie innym dzieciom. Przesuwacie 
pionek o 2 pola do przodu. 

18. Do przedszkola przychodzicie z rodzicami pieszo, bo mieszkacie niedaleko, 
a jadące samochody zatruwają środowisko. Przesuwacie pionek o 2 pola do 
przodu. 

19. Wyrzucacie kartkę zapisaną tylko z jednej strony. Cofacie się o 1 pole. 
20. Gratulacje! Możecie pospacerować po pięknym lesie! 

  

 

 



2. Prostsza wersja tej gry. 

Przygotujcie około 20 kartek ( jakichkolwiek- gładkich lub zarysowanych, 

kolorowych, białych i bez numerów), kartkę z napisem START i drugą z 

napisem META, pluszaki- jako pionki i kostkę do gry. Ułóżcie drogę z 

kartek od STARTU do METY. 

Na kilku kartkach połóżcie trochę „śmieci” np. papierek, kubeczek po 

jogurcie, butelkę itp. a na kilku pokarm dla zwierzątek np. orzeszek, 

jabłko. 

Gracze rzucają kostką i przesuwają swoją maskotkę. Kiedy traficie na pole 

zaśmiecone musicie posprzątać- cofacie się o 2 pola, kiedy traficie na 

pokarm przesuwacie się o 2 pola do przodu w nagrodę, że pomogliście 

zwierzętom. 

Reguły gry możecie wymyślać sami!  

 

Kochani, życzymy Wam miłego weekendu i do zobaczenia! 

P. Ala i P. Ania 

 


