
ŚRODA - 22.04.20r.  

1.Dzisiaj obchodzimy ,,DZIEŃ ZIEMI’’-  z tej okazji ubierz się na zielono. 

Zabawa paluszkowa ,,Mrówki’’ 

• Idzie sobie mrówka drogą (usiądz  w siadzie prostym, palcem wędruj po jednej 

nodze), 

• Gdy rozejrzysz dobrze się, to zobaczysz mrówki dwie (te części wypowiadamy 

szybko), 

• Idą dwie mróweczki drogą (dokładamy drugi palec i wędrujemy), 

• Ale lepiej byłoby, gdyby szły mróweczki trzy (tę część wypowiadamy szybko), 

• Idą trzy mróweczki drogą (dokładamy trzeci palec i wędrujemy), 

• Ale jeśli mam być szczery, chciałbym żeby były cztery (tę część wypowiadamy 

szybko), 

• Idą cztery mrówki drogą (dokładamy czwarty palec i wędrujemy), 

• Idą sobie w równym rządku, więc zaczynam od początku.  

Ilustracja z www.chomikuj.pl  
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2. Posłuchaj piosenki spróbuj ją  zaśpiewać: 

https://youtu.be/_SKe11ntnGc 

Ziemia to wspaniała planeta, pełna zieleni, pięknych roślin i 

zwierząt. Mamy wiele szczęścia zamieszkując tę wspaniałą 

„zieloną wyspę”. 

Nie warto mieszkać na Marsie, 

Nie warto mieszkać na Wenus. 

Na Ziemi jest życie ciekawsze, 

Powtarzam to każdemu. 

 

Ref. 

Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona, 

Wśród innych dalekich planet. 

To dom jest 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 jest 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 jest dla ludzi, dla ludzi i zwierząt, 

Więc musi być bardzo zadbany. 

• Wyklaskaj rytm refrenu, wystukaj po cichu pierwszą zwrotkę na klockach, drugą po 

cichu na łyżkach, a trzecią po cichu na plastikowej misce jak na bębenku, jeżeli 

zrobiłeś swoje instrumenty to zagraj na nich.  Dziękujemy rodzicom za 

wyrozumiałość. 

 

https://youtu.be/_SKe11ntnGc


3. ,,Śmieciosmoczek’’ 

Przygotuj: zieloną, żółtą farbę, papierowe pojemniki na jajka (wytłaczanki), kolorowy papier 

nożyczki, folię bąbelkową itp. 

Zrób ,,Śmieciosmoka’’ według własnego pomysłu lub według podanego wzoru. Na pewno 

będzie najładniejszy, nazwij go. 

Pomysły z www.chomikuj.pl  

 

 

 

 

4.Pobaw się ,,Śmieciosmokiem’’. 

 

JESTEŚ PRZYJACIELEM PRZYRODY  

ZDOBYŁEŚ MEDAL!!  
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