
 

 

 

 

 

 

 

 

„Chora Planetka” ☹ 

Pewna Planetka mała, cały dzień smutną buzię miała. 

Jaś się zastanawiał dlaczego? – ale zapomniał, że papierki zamiast do kosza to rzucił pod drzewo. 

Kasia również się zastanawiała, dlaczego Planetka chodzi zapłakana. 

Jednak i ona zapomniała, jak z samego rana listki z drzewa obrywała i gałązki łamała. 

Pan Janek też długo rozmyślał nad smutną Planetki buzią, 

ale i on zapomniał o tym, że wczoraj z wieczora zamiast śmieci do kosza do pieca wrzucił, 

a dym czarny z komina buchał i powietrze dookoła zatruwał. 

Pani Aniela również była zatroskana, dlaczego Planetkę głowa bolała od rana, 

ale i ona zapomniała, że śmieci nie posegregowała tylko do jednego worka wszystko wsypała. 

Planetka dalej smutna chodziła, a gdzie nie spojrzała tam śmieci widziała. 

I małą Halinkę, co światło w pokoju miała włączone, a przecież słoneczko świeciło na dworze. 

I Józia co wodę miał źle zakręconą już od rana, bo woda z kranu ciągle kap, kap kapała. 

Planetka tak się rozchorowała, że do szpitala pojechała. 

Pytacie dlaczego? Bo nikt o środowisko nie zadbał mój drogi kolego. 

Dlatego Planetka smutną buzię miała i się poważnie rozchorowała. 

Pamiętajcie zatem dzieci kochane, aby Planetka uśmiechnięta i zdrowa była, 

Dbajmy o środowisko, tak by nasza Ziemia zawsze czysta była! 

 

Autor: Magdalena Tokarczyk 



 

 

Drogi Przedszkolaku 

 Czy Ziemia jest zawsze szczęśliwa i zdrowa?  

 Kiedy jest jej źle?  

 W jaki sposób ludzie zanieczyszczają Ziemię? (wyrzucanie śmieci w 

niedozwolone miejsca, wylewanie ścieków do rzek, dymy z kominów i 

samochodów). 

  W jaki sposób należy dbać o Ziemię? (segregacja śmieci, oczyszczalnie 

ścieków, recykling, oszczędność prądu). 

  Jaki prezent możesz wręczyć Ziemi z okazji jej święta? (sadzenie drzewka). 

  

 

 

 

 

 

Zabawa ruchowa „ Segreguję śmieci sam, bo kolory znam”. 

 

Rozmawiamy z dzieckiem na temat konieczności segregacji śmieci i sposobu ich segregowania. 

Podczas słuchania piosenki dziecko w pomieszczeniu (pokój, kuchnia, łazienka) 

 porusza się swobodnie i obserwuje przedmioty znajdujące się w najbliższym otoczeniu. 

 Osoba dorosła na umówiony sygnał wycisza muzykę  

i wypowiada kolor pojemnika na odpady.  

Zadaniem dziecka jest wskazanie przedmiotu, 

 który po zużyciu zostanie włożony (zakwalifikowany)  do odpowiedniego pojemnika, 

 np. polecenie dorosłego- „zielony”- dziecko wskazuje przedmioty wykonane ze szkła (wazon, szklanka, itp.). 

 Dla uatrakcyjnienia zabawy, dorosły po kilku próbach zamienia się z dzieckiem rolami. 

 Poprzez zabawę dziecko wyraża postawę współodpowiedzialności  

za stan środowiska naturalnego i wie jakie podejmować działania, żeby ratować Ziemię. 

 

https://www.youtube.com/embed/uJBvuP8jEzs?feature=oembed


 

 

 

 

Jak nazywa się planeta, na której mieszkamy? 

Jakie znasz inne planety? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawa „Planety” 

Do zabawy prosimy przygotować sznurek długości około 50 cm., 

 pomocniczo zdjęcie z układem słonecznym 

Osoba dorosła pełni rolę Słońca, zatem trzymając w dłoni jeden koniec sznurka  

zajmuje miejsce na środku podłogi. Dziecko planeta np. Neptun, z pomocą ilustracji  

określa miejsce planety w układzie słonecznym, 

 dlatego łapie drugi koniec sznura i obiega Słońce dookoła. 

 Długość sznura będzie zależna od wyboru nazwy planety przez dziecko, 

 np. Ziemia (długość linki ulegnie skróceniu, gdyż Ziemia znajduje się bliżej Słońca- patrz zdjęcie). 

Po zabawie możemy również poprosić dziecko  

o przypomnienie nazw planet, określenie liczby planet w układzie słonecznym,  

określenie odległości wybranej planety od Słońca (która z kolei?), 

 np. Ziemia jest trzecia, licząc od Słońca.  

Poprzez zabawę dziecko wzbogaca wiedzę na temat Wszechświata 

 oraz doskonali umiejętności matematyczne ( długość, odległość, aspekt porządkowy i kardynalny liczby.) 

 

 



 

 

 

PREZENT DLA ZIEMI 

 

Praca plastyczna  PLANETA ZIEMIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wykonania pracy potrzebujemy 

- duże koło, wycięte z kartki technicznej A4 

- farby koloru zielonego niebieskiego i białego  

- Rosnące farby !!!( poniżej przepis) 

 

 1 porcja soli, mąki i wody 

1. Trzy równe porcje składników mieszamy w misce. 

2. Gotową masę dzielimy na trzy części. 

3. Każdą część masy zabarwiamy innym kolorem farbki.  

celem uzyskania wymaganego koloru- patrz ilustracja powyżej). 

4. Kartkę w kształcie koła wypełniamy odpowiednio kolorami  

(informujemy dziecko, że zielony to kontynenty, niebieski- woda (oceany), 

 śladowe ilości białego- chmury). 

5. Wykonany rysunek wkładamy do kuchenki mikrofalowej na ok. 30 sek./ moc 800W. 

6. Farby na kartce wysychają, sztywnieją, unoszą się do góry i mają piękną przestrzenną fakturę. 

7. Pamiętaj! Kiedy rączki po zabawie brudne, ich umycie jest ważne i nietrudne. 

 

DOSKONAŁA ZABAWA PLASTYCZNO- SENSORYCZNA  

POBUDZAJĄCA DO SWOBODNEJ TWÓRCZOŚĆI 😊 


