
Grupa „Tygryski” 

Materiały edukacyjne na dzień 20.04.2020 r. 

 

TEMAT TYGODNIA: Dbamy o przyrodę 

Temat dnia: Ziemia to wyspa zielona. 

 

1. Rozruszanka na „dzień dobry”- wykonajcie razem 5 ćwiczeń w serii po 10 

powtórzeń: 

- 10 przysiadów 

- 10 podskoków 

- 10 skłonów 

- 10 pajacyków 

- 10 pompek  

 

2. Zabawa dramowa „My – drzewa” 

Dziecko jest drzewem Rodzic opowiada, co działo się z lasem i drzewami, a 

dziecko wciela się w rolę drzewa i uzewnętrznia stany emocjonalne w zależności 

od kolejno opisywanych zdarzeń. Rodzic opowiada: 

„ Dawno temu lasy były czyste, pełne ptaków i innych zwierząt. Drzewa były 

szczęśliwe, wesoło się uśmiechały, słuchając śpiewu ptaków siedzących na ich 

gałęziach. Mijały lata, powoli zachodziły zmiany – wycinki, bezmyślne niszczenie 

drzew. Zaczęło to złościć drzewa. A gdy na dodatek pojawiły się śmieci, które 

ludzie wywozili do lasu – drzewa wystraszyły się, co się z nimi stanie. Czy zginą 

w tych górach śmieci? Czy uschną? Dzisiaj smutno patrzą na to, co się dzieje. 

Może dzieci im pomogą? 

 

3. Przyjrzyj się ilustracji: 

 



4. Zastanów się: Który las bardziej się Tobie podoba? A który las podoba się bardziej 

zwierzętom? Jak myślisz, dlaczego? 

 

5. Posłuchajcie piosenki „Ziemia to wyspa zielona” 

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

 

6. Spróbujcie nauczyć się pierwszej zwrotki i refrenu      : 

 

1. 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.  

To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,  

więc musi być bardzo zadbany.  

 

2. 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.  

 

3. 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. 

 

7. Karty pracy, cz.4, s.12-13 – słuchanie wiersza Agaty Widzowskiej „Strażnicy 

przyrody”. Kolorowanie rysunków zwierząt. Dyskusja moderowana:  

 

- Co robiły dzieci w lesie? 

- Co mówiły zwierzęta o dzieciach? 

- Jak Ty zachowujesz się w lesie? 

 

8. Nie zapomnij o spędzaniu czasu na świeżym powietrzu! Miłego dnia        

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

