Dzisiaj obchodzimy „Światowy Dzień Ziemi” 😊
ŚRODA 22. 04. 2020 r.
1. Kochane Dzieci!
Dzisiaj jest 22 kwiecień i tego dnia obchodzimy „Światowy Dzień Ziemi”.
Gdybyśmy mogli się dzisiaj spotkać w przedszkolu, to na jaki kolor
musiałybyście się ubrać? Tak, macie rację na zielony😊
Po śniadaniu wyszlibyśmy na nasz ogród przedszkolny, a w razie brzydkiej
pogody zeszlibyśmy do „Kotków” na wspólne występy.
Niestety z powodu koronawirusa musimy zostać w domu.
Mamy do Was prośbę, jeżeli macie zielone ubrania przebierzcie się w nie
A teraz posłuchajcie, co na dziś przygotowały Wam Wasze Panie
Najpierw przypomnimy Wam, co to jest Dzień Ziemi.
Otóż święto to, ma na celu przede wszystkim przypomnienie ludziom na całym świecie,
jak ważna jest troska o środowisko naturalne. Dzień ten ma zmusić do refleksji nad losem
naszej planty.
Poproście teraz rodziców, żeby włączyli Wam piosenkę pt. „Ziemia, wyspa zielona”,
a wy zaśpiewajcie ją i zatańczcie do niej (wyobraźcie sobie, że jesteście na występie z okazji
„Dnia Ziemi” w przedszkolu, a Pani Dyrektor mówi: „teraz zaprezentuje się grupa
„Zajączków” zapraszamy” .
Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=-ZQTnkXpcCA
2. Rodzic zwraca się do dziecka: witam wszystkich Ziemian
Dziecko odpowiada: przyrodę kochamy i o Ziemię dbamy, już cichutko siadamy.
(z palcem na ustach dziecko siada w siadzie skrzyżnym na dywanie - naprzeciwko rodzica).
„Dziewczynka i puszka” – zaproszenie dziecka na teatrzyk sylwet zorganizowany przez
rodzica.
Rodzic przygotowuje widownię, scenę teatralną oraz sylwety dziewczynki i puszki
do inscenizacji wiersza (ilustracje zostały zamieszczone niżej, najlepiej je wyciąć
i przykleić taśmą klejącą do słomki, wykałaczki lub kredki ).
Puszka: Jestem puszka aluminiowa do zabawy już gotowa.
Schowam się pod krzaczek tam nie znajdzie mnie dzieciaczek.
Dziewczynka: Puszko, puszko wychodź zza krzaczka, nie udawaj ślimaczka.
Ja chcę leżeć w trawie, w kwiatkach, na zielonych rabatkach. Z innymi puszkami
przystroimy Ziemię całą.
Dziewczynka: Co ty pleciesz? Ty ozdobą? Tylko wieczny kłopot z tobą!
Z dzieciakami – ekologami wszystkie puszki posprzątamy. Posadzimy drzewka, wysiejemy
kwiatki, będą latać motylki, biedronki, pszczółki i inne owadki.
Ziemia się ucieszy, ptaki zaśpiewają, a dzieci przyrodzie pięknie się kłaniają.

Rozmowa na temat inscenizowanego wiersza:
- kto chował się za krzaczek i udawał ślimaczka?
- gdzie chciała leżeć puszka?
- co chciała zrobić puszka z innymi puszkami?
- dlaczego dziewczynka nie zgadza się, żeby puszka była ozdobą?
- co zrobią dzieci – ekolodzy?
- kto to jest ekolog?
- kto się ucieszy z porządków dzieci?
3. „Wierszyk ekologa” - słuchanie wiersza i nauka na pamięć.
Czy to mały, czy to duży
każdy wie co przyrodzie służy.
W lesie nie krzyczymy, nigdy nie śmiecimy.
W domu taką mamy modę, że oszczędzamy wodę.
Śmieci zawsze się sortuje,
przecież nic to nie kosztuje!
Bo gdy czysto jest wokoło
wszyscy się ucieszą.
Pszczółki brzęczą, motyl lata, ptaszek śpiewa,
a dokoła szumią drzewa.
Świetnie teraz już na pewno wiesz, co powinien robić prawdziwy ekolog, który dba
o Ziemię. Otrzymujesz od nas plakietkę ekologa, możesz ja sobie wyciąć i nakleić na
koszulkę
(plakietka ekologa dostępna jest niżej).
„Puzzle „Wesoła Planeta Ziemia” – pokoloruj według wzoru, wytnij (mile widziana
pomoc rodzica ), ułóż i przyklej na kartkę (karta pracy nr 1).
4. Zabawy dowolne - „dbamy o nasze roślinki domowe”.
Skoro dzisiaj jest „Dzień Ziemi” to rozejrzyj się po swoim domu, może trzeba podlać
kwiatki, oberwać im suche liście, powiedzieć im kilka miłych słów, żeby lepiej rosły
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