
 

EKOLOGICZNE  PROPOZYCJE  NA  SPĘDZANIE   

CZASU  WOLNEGO 

tym razem ekologiczne informacje, pomysły na prace plastyczne, piosenki, 

zabawy ruchowe... 

 

 

 

 W kwietniu Ziemia obchodzi swoje imieniny.  

Przeczytaj wspólnie z Rodzicami list, który napisała nasza 

Planeta do wszystkich dzieci.  

 

   

Drogie Dzieci!  

 

Piszę do Was list, gdyż mam zmartwienie i liczę na Waszą pomoc. Bardzo martwię się                         

o zaśmiecane przez ludzi plaże, rzeki, jeziora, morza i oceany. Przyroda jest zatruwana, niszczona. 

Mieszkańcy miast i wsi produkują olbrzymie ilości śmieci. Niektórzy, chcąc się ich pozbyć, wywożą 

je do lasu albo palą w piecu. Na sklepowych półkach jest mnóstwo towarów i często trudno się 

oprzeć przed ich zakupem w nadmiernej ilości. Opakowania po nich to śmieci, których wciąż 

przybywa. Pamiętam, że kiedy Wasi dziadkowie byli dziećmi, oddychali czystym powietrzem, 

używali wielorazowych siatek na zakupy, a zamiast napojów w kartonikach i plastikowych 

butelkach, mamy gotowały smaczne kompoty z owoców.  

Czy macie pomysł na naprawę i ochronę środowiska, tak aby nasze domy i miasta oraz lasy                     

i rzeki były czyste i piękne?                                                                                               

 

                                                   Wasza  Ziemia   

 

 



 Czy wiesz, co znaczy słowo „ekologia”, „segregacja”  

oraz jak należy oszczędzać energię? Czy potrafisz zadbać o środowisko?  

Z okazji Dnia Ziemi zachęcamy Cię, abyś został przyjacielem naszej Planety i stosował  

przedstawione w filmiku zasady dbania o naturę. Pamiętaj o nich nie tylko dziś, ale każdego 

dnia zrób coś dobrego dla środowiska. 

 

 Film edukacyjny „W kontakcie z naturą” 

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQD   

 Ekologiczny Dom - bajka edukacyjna 

https://youtu.be/PYd88-RyaLs 

 Recykling- co to takiego?  

Najprościej mówiąc, jest to ponowne wykorzystanie odpadów.  

Segreguj odpady - to opłaca się nam wszystkim:-) 

 Czysto, ładnie i bez śmieci - rady Pana śmietnika dla wszystkich  

dzieci 

https://youtu.be/uWLFOUKkzGA 
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ZADANIA  DLA  „MAŁEGO  EKOLOGA” 

 Sprawdź, czy na pewno potrafisz segregować śmieci 

https://learningapps.org/display?v=pj8xs1dwk17 

https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/segregacja-smieci 

 

 Memory ekologiczne 

https://learningapps.org/display?v=phsvs26yk17 

https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/segregacja-smieci 

Planeta Ziemia - memo 

https://wordwall.net/pl/resource/1175587/planeta-ziemia-memo 

Memory zwierzątka 

https://wordwall.net/pl/resource/736028/memory-ze-zwierz%C4%85tkami-klasa-1 

 

 Które zachowania związane są z troską o naszą Ziemię, a które nie 

https://learningapps.org/watch?v=py9encvgn16 

Quiz o ekologii 

https://wordwall.net/pl/resource/1029048/ekobohaterzy 

Przyroda, która choruje 

http://scholaris.pl/resources/run/id/102342 

Co robić, żeby nie szkodzić przyrodzie? 

http://scholaris.pl/resources/run/id/102312 

Co szkodzi, a co pomaga Ziemi? 

https://wordwall.net/pl/resource/1456660/co-szkodzi-co-pomaga-ziemi 
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 Zagadki online na „Dzień Ziemi” 

https://wordwall.net/pl/resource/1552450/dzie%C5%84-ziemi-2204 

 

 Może trochę pośpiewamy. Tym razem propozycje piosenek ekologicznych 

„Moja planeta”, „Ziemia wyspa zielona” 

https://youtu.be/kUoG5tkIDGw 

https://youtu.be/_SKe11ntnGc 

 

 Pomysły na prace plastyczne : recyklingowe instrumenty, zwierzątka 

z tekturowych rolek, przybornik na biurko... 

https://youtu.be/j8AcriiK5n0 

https://ekodziecko.com/category/instrumenty 

 

 

 

 

 

 

Papierowe zwierzątka 

https://www.youtube.com/watch?v=Do6SQtCWy5g 

https://www.youtube.com/watch?v=UcPcdFb9KAs 

https://youtu.be/ZpHcxksoUvE 

 

 

Przybornik na długopisy 

https://www.youtube.com/watch?v=usOSfA_3XQM 
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Ekologiczna zabawka - z odpadów 

Potrzebujecie: butelkę, sznurek, opakowanie po zabawce z kinder niespodzianki, pomysł                      

i zręczność w łapaniu. Dobrej zabawy. 

 

 

 

 Samodzielny kulodrom 

Potrzebujecie rolek po papierze bądź ręczniku 

papierowym, nożyczek, kulek, pomponów                   

i dużo kreatywności ;) 

 

 

 

Odstresujmy się wymyślając zwierzaki, pejzaże z korków :) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Trash- art czyli sztuka ze śmieci 

Zanim wyrzucimy coś do kosza, zastanówmy się kilka razy, czy na pewno nie możemy tego 

powtórnie wykorzystać. Zainspiruj się lub wymyśl coś sam.  

https://www.mymommystyle.com/30-creative-art-projects-using-recycled-materials// 

 

 Wesołe donice 

Inspirujące, prawda? Każdy z nas może mieć zielonego towarzysza w domu, na działce… 

https://www.mymommystyle.com/30-creative-art-projects-using-recycled-materials/


 A teraz trochę ruchu... 

„Pojedynek  taneczny” 

https://youtu.be/3lGOIvCwhSk  

Taniec dla dzieci „Gumi Miś” 

https://youtu.be/oGJg1RSOof4 

Zabawa dla dzieci „Podróż po planetach” 

https://youtu.be/SCMAcaNwGwo 

Zabawa ruchowa „Zrób jak zwierzęta” 

https://wordwall.net/pl/resource/976622/%c5%9bwietlica/zabawa-ruchowa-zr%c3%b3b-jak-zwie

rz%c4%99ta 

 

 Ciekawostki o Ziemi 

1. Wokół Ziemi krąży naturalny satelita Księżyc. Możemy go ujrzeć po zmroku. 

 

2. Około 700 milionów lat temu, podczas epoki lodowcowej cała ziemia pokryta była 

lodowcem. 

 

3. Gdyby nagle zniknął nocą księżyc, byłoby tak ciemno, że nie moglibyśmy się kompletnie 

poruszać, niestety gwiazdy nie byłyby w stanie oświetlić naszej planety. 

 

4. Czy wiesz, że doba wcale nie trwa 24 godziny? Dokładnie doba trwa 23 godziny 56 minut  

i 4 sekundy. My zaokrągliliśmy tę liczbę do 24 godzin, bo tak łatwiej jest odliczać nam czas,  

i dzień za dniem. 

 

5. Co cztery lata w lutym przypada 29 lutego, jest to nazwane rokiem przestępnym, dzieje się 

tak dlatego, bo jeden obieg Ziemi dookoła Słońca trwa 365 dni 5 godzin i 49 minut, więc co 4 

lata pojawia się dodatkowy dzień, który dodawany jest w lutym (29 lutego). Wówczas mamy 

rok przestępny. Obecny rok 2020 -  jest rokiem przestępnym. 
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6. Światło dociera do nas po 8 minutach i 20 sekundach. Takie opóźnienie mamy między 

Ziemią, a Słońcem. 

 

7. Ziemia jest jedynym miejscem na całym świecie, w którym woda występuje w trzech 

stanach skupienia, czyli ciekłym, stałym i gazowym. Na innych planetach byłoby to 

kompletnie niemożliwe. 

 

8. Ziemia jest jedynym miejscem we wszechświecie , w którym występuje całkowite 

zaćmienie słoneczne. Nie jest to nigdzie indziej spotykane. 

 

 Rymowanki, zgadywanki o poprawnej segregacji śmieci 

https://tuptuptup.org.pl/rymowanki-zgadywanki-o-poprawnej-segregacji/ 

 

 Posłuchaj leśnych opowieści 

Bajkowisko - słuchowisko „Leśne opowieści” 

https://youtu.be/cs706BU_7wU 

 

 

 

 

 

Leśne bajki 

https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/zostanwdomu-posluchaj-lesnej-bajki 

 

MIŁEJ  ZABAWY 
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