
Temat kompleksowy: „Dbamy o nasza planetę” 

 

Szanowni Rodzice co roku 22 kwietnia obchodzony jest Dzień Ziemi, uważany za największe 

ekologiczne święto świata. Prosimy przypomnijcie o tym Waszym dzieciom.  

W tym tygodniu Wasze dzieci mogą wykonać również zadania z kart pracy, które dotyczą 

tematu „Dbamy o naszą planetę”. 

1.Na dobry początek przypomnimy sobie piosenkę „Duszki, duszki” – może ona towarzyszyć 

Wam przez ten tydzień. Spróbujcie wykonać wymyślony przez siebie taniec do tej piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=2tL0TZ-fS44 

2. Rodzicu pokaż dziecku poniższe obrazki i porozmawiajcie o zachowaniach dobrych i tych, 

które szkodzą naszej planecie. 

 Rodzicu możesz podać przykłady czasu, w którym rozkładają się przykładowe śmieci:  

pogięty rysunek (papier) – 1–6miesięcy 

ogryzek jabłka (bio) 1–5 miesięcy 

reklamówka (plastik) – nawet 400 lat 

puszka (metal) – 50 lat 

plastikowa butelka (plastik) – 400–450 lat 

słoik (szkło) – nigdy 

papierek po cukierku (plastik) – 400 lat 

gazeta (papier) – 6 tygodni 

skórka od banana (bio) – rok 

chusteczka higieniczna (papier) – 2–4 tygodnie 

 

 

 

 

 

 



3. Rodzicu przeczytaj dziecku opowiadanie i następnie przeprowadźcie w domu krótki 

eksperyment. 

Smog 

Agnieszka Frączek 

Bardzo długo wyjeżdżaliśmy z miasta. „Brum, brum!”, dudniło nam w uszach. „Ti–tit, ti–

tit!”, atakowało nas mimo szczelnie zamkniętych okien. 

–– Rany, jaki korek! – narzekał tata. 

–– Szybciej! – prosił Antek. 

–– Wolniej – prosiła mama. 

–– Nudzi mi się – jęczała Zosia. 

–– Pi… – popiskiwał pies. 

–– Daleko to jeszcze? – pytałem ja, Sprężynek. 

Ale nasze słowa i tak zagłuszało nieznośne „Brum, brum, ti–tit!”. 

Wreszcie – powolutku, koło za kołem – udało nam się wyjechać za miasto. I od razu zrobiło 

się weselej. Tata przestał narzekać na korki, mama przestała prosić, żeby tata zwolnił 

(dziwne, bo jechaliśmy teraz dużo szybciej niż w mieście), Antek przestał prosić, żeby tata 

przyspieszył, nawet Zosia przestała się nudzić. Z pobocza machały do nas czerwone dęby, 

żółte brzozy i zielone choinki, pies pochrapywał cicho, a Zośka nuciła jakąś przedszkolną 

piosenkę. Nawet słońce świeciło jakby trochę 

jaśniej. 

–– Od razu widać, że smog został za nami – cieszyła się mama. 

–– To tam był jakiś smok? – z wrażenia mało nie wypadłem z koszyka. 

–– Trzygłowy? – zawtórowała mi Zosia. 

–– Spokojnie, nie smok, tylko smog, głuptasy – roześmiał się Antek. 

–– A co to za różnica? – zapytała Zosia. 

–– Ten wasz smok jest zielony, ma trzy głowy, pazury, ogon i K na końcu… 

–– Czyli na ogonie? 

–– Zośka! – zbył siostrę Antek. I tłumaczył dalej: – Wasz smok pożarł barana 

nafaszerowanego siarką. Zgadza się? 

–– Tak… – odpowiedziała niepewnie Zosia, która chyba podobnie jak ja nie rozumiała, 

czemu ten zielony potwór ma być „nasz”. 

–– Smog, o którym mówiła mama, też ma w środku trochę siarki. Ale na tym koniec 

podobieństw. 

Bo mamie wcale nie chodziło o smoka, ale o smog, prawda, mamo? 

–– Prawda. 

–– Czyli chmurę pełną dymów i spalin – wtrącił tata. 

–– A skąd się biorą takie smoki? 

–– Smogi! – poprawił Antek. – Skąd? No z tej… Z tego… – plątał się. 

–– Pamiętacie te wszystkie samochody stojące w korku? – przyszedł mu z pomocą tata. – 

Potraficie sobie wyobrazić, ile one naprodukowały spalin. 

–– Mnóstwo. 

–– Właśnie: mnóstwo. A przecież powietrze jest zanieczyszczane nie tylko przez samochody, 

ale też przez fabryki, gospodarstwa domowe, przez… – przerwał nagle tata. – Zobaczcie, jaki 

paskudny dom! 

Rzeczywiście, z komina małego, żółtego domku wydobywały się kłęby dymu – gęstego, 

brązowo czarnego i pachnącego chyba jeszcze gorzej niż smocza jama. Wdzierał się do 

samochodu, łaskotał nas w nosy i szczypał w oczy. 

–– A fe! – zawołała Zosia. 

–– Fe! – powtórzył za siostrą Antek i zakrył sobie nos szalikiem. 



–– Psik! – kichnął pies. 

–– Co oni palą w tym piecu? Śmieci? – zastanawiała się mama. 

–– Śmieci – potwierdził tata. – A paląc je, zatruwają powietrze, które i bez tego jest już 

bardzo zanieczyszczone – westchnął. 

–– A smog się cieszy – podsumował Antek. 

„Czy powietrze jest czyste?” – doświadczenie, obserwacja drobin kurzu w świetle latarki. 

Wieczorem zgaś światło i zapal małą latarkę. Obserwuj powietrze w snopie światła, spróbuj 

dostrzec drobinki zanieczyszczeń.  

 

4. „Oburzony ekoludek” – praca plastyczno–techniczna. Przygotuj materiały do wykonania 

pracy (różne surowce wtórne: pudełka, plastikowe butelki, gazety, stare płyty itp; klej, 

nożyczki, taśmę klejącą). Spróbuj wykonać z pomocą rodzica lub starszego rodzeństwa postać 

ekoludka. 

 

5. Doświadczenie „Oczyszczalnia ścieków” – Potrzebne będą: przezroczyste kubki, piasek, 

kamienie, ścinki papieru, okruszki, liście, trawa, fusy herbaty i kawy, papierki po cukierkach, 

brokat, sól itd. Dziecko wlewa z dzbanka / kranu wodę do kubeczków, a następnie dodaje 

wybrane przez siebie substancje i miesza. Rodzic pyta, czy woda jest czysta? Czy chciałby 

taką wypić? Pyta, jak można ją oczyścić? Pokazuje piasek, żwir, kamyki oraz gazę / ścierkę i 

pyta, co z tych rzeczy może pomóc w oczyszczeniu wody? Dziecko zapewne 

zaproponuje gazę / ścierkę – wtedy rodzic przelewa część swojej brudnej wody przez gazę i 

prezentuje 

efekt. Następnie proponuje zbudowanie oczyszczalni z pozostałych rzeczy (kamieni, żwiru i 

piasku). 

Wręcza dziecku: 

–– lejek lub uciętą plastikową butelkę, 

–– gazę lub ściereczkę, 

–– gumkę recepturkę, 

–– piasek, drobne kamyki, żwir, 

–– słoik / kubek. 

Na koniec lejka / butelki dziecko zakłada gazę / ściereczkę i mocuje za pomocą gumki. 

Wsypuje piasek, następnie żwir i kamyki (warstwy bez mieszania). Umieszcza lejek / butelkę 

nad słoikiem/ kubkiem i wlewa swoją zanieczyszczoną wodę. Obserwuje, co się stanie. 

Rodzic wyjaśnia, że kamienie zatrzymały duże śmieci, takie jak kamyczki, papierki po 

cukierkach, liście; żwir – nieco większe, jak trawa, fusy, okruszki, a piasek te najmniejsze – 

brokat i sól. Uprzedza jednak, że choć woda stała się czystsza, nie jest taka jak na samym 

początku i nie wolno jej pić. 

 

6. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych. 

- „Rakieta” – dziecko naśladuje start rakiety. Stoi, wolno klaszcze i tupie, jednocześnie 

pochyla się raz w lewo, raz w prawo. Potem klaszcze i tupie coraz szybciej. Obraca się. 

Szybko uderza dłońmi w kolana. Prawą dłonią zatacza kółka przed nosem i wydaje dźwięk 

pracujących silników rakiety. Podskakuje, unosi ręce i podskakuje z okrzykiem: Hura! 

Zabawęmożna powtórzyć. 

- „Planety” – rytmiczne poruszanie się do dowolnej melodii. Dziecko wyobraża sobie, że 

doleciało rakietą na inną planetę. Rytmicznie porusza się do melodii. Gdy piosenka ucichnie, 

podchodzi do wybranego domownika i wymyślają przyjazny gest powitalny.  



- „Orbity” – tor przeszkód z elementami gimnastycznymi. Dziecko startuje z miejsca 

wyznaczonego przez dorosłego. Najpierw idzie raczkiem, potem robi trzy przysiady, kładzie 

woreczek na głowę, przechodzi z nim po linie wyznaczonej na podłodze, zdejmuje woreczek i 

na czworakach zmierza do mety. 

 

7. Mamy także dla Was propozycje kart pracy.  

ZAŁĄCZNIK NR 1 i 2 – tutaj należy właściwie posegregować śmieci 

ZAŁACZNIK NR 3 – kolorowanka XXL – spróbuj ją ułożyć, porozmawiaj z domownikami o 

zachowaniach proekologicznych i pomaluj farbami powstały plakat 

 

ŻYCZYMY POWODZENIA – PANI MAŁGOSIA I PANI MAGDA 

 

 

 

 

 

 


