
Grupa „Tygryski” 

Materiały edukacyjne na dzień 22.04.2020 r. 

 

TEMAT TYGODNIA: Dbamy o przyrodę 

Temat dnia: Dzień Ziemi. 

 

 

 

 

 

1. Dziś przypada bardzo ważne święto – Światowy Dzień Ziemi. Z tej okazji 

zaśpiewaj piosenkę „Ziemia to wyspa zielona” 

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

 

1. Nie warto mieszkać na Marsie,  

nie warto mieszkać na Venus.  

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


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. 

 

2. Dziś spróbuj nauczyć się trzeciej zwrotki. 

 

3. Jeśli masz możliwość obejrzyj proszę film edukacyjny na temat 

zanieczyszczeń Ziemi. Znajduje się tutaj: 

https://panimonia.pl/2020/04/20/dzien-ziemi-prezentacja-karty-pracy-i-

inspiracje/  

 

4. Dziś Światowy Dzień Ziemi, to tak jakby jej urodziny. Zastanów się teraz jakie 

życzenia mógłbyś złożyć naszej planecie w dniu jej święta. Czego chciałbyś 

życzyć Ziemi? 

 

5. Wykonaj zadania w kartach pracy nr 4, ze stron 16, 17 i 19 (strona 18 zostaje 

na jutro ). 

 

6. Dziś zrób coś dobrego dla Ziemi: 

- sprawdź, czy w domu nie pali się niepotrzebnie światło 

- myjąc zęby zakręcaj wodę 

https://panimonia.pl/2020/04/20/dzien-ziemi-prezentacja-karty-pracy-i-inspiracje/
https://panimonia.pl/2020/04/20/dzien-ziemi-prezentacja-karty-pracy-i-inspiracje/


- poszukaj z rodzicami kartek, które zamiast wyrzucić możesz jeszcze 

wykorzystać 

-   załóż w domu pojemnik na zbieranie zużytych baterii 

 

7. Wykonaj dla Ziemi laurkę z okazji jej święta:  

 

 
 

8. Miłej pracy        

 


