
Witajcie Kochani :) 

22 KWIETNIA - DZIEŃ ZIEMI!!!! 

Z tej okazji wykonajcie plakat pt. "Kochajmy naszą Ziemię"(technika dowolna, wielkość dowolna). 

Wasze prace chętnie zobaczymy na facebooku czy stronie internetowej naszej szkoły. Gorąco 

zapraszamy do pracy i życzymy powodzenia!!!! 
Co jeszcze możemy zrobić z tej okazji? Jak obchodzić dzień ziemi? 

 Zasadźmy drzewo (może być krzak). Możemy to zrobić w dowolnym miejscu, jednak najlepiej aby zasadzić drzewo 
blisko miejsca w którym mieszkamy. 

 Zbierzmy makulaturę. Z pewnością mamy jej mnóstwo w domu - stare gazety, papiery, kartonowe pudełka, ulotki, 
gazetki reklamowe. Uzbieraną makulaturę oddajmy do punktu skupu. 

 Zbierzmy niepotrzebne szkło i wyrzućmy do specjalnego kontenera - przy recyklingu szkła zużywane jest 21% energii 
mniej niż przy produkcji nowego szkła. 

 Zbierzmy puszki aluminiowe (po napojach gazowanych) i oddajmy do skupu. Złoża boksytu z którego otrzymuje się 
aluminium potrzebne do produkcji puszek, nie są odnawialne, co prowadzi do ich bezpowrotnego wyczerpywania. 
Aluminiowe puszki nadają się w całości do ponownego przetworzenia. 

 Pozbierajmy śmieci. Postarajmy się oczyścić ze śmieci jakąkolwiek część ziemi. Może to być nasze podwórko (jeśli 
jest zaśmiecone) lub jakiś inny teren gdzie zebrało się dużo śmieci. 

 Codziennie segregujmy śmieci, oszczędzajmy wodę, gaz i energię elektryczną a zużyte baterie wyrzucajmy do 
specjalnych kontenerów i pojemników do tego przeznaczonych. 

Każdy z nas jest mieszkańcem tej planety dlatego każdy z nas powinien czuć się odpowiedzialny za jej stan! 

 
Przesyłamy kolejne propozycje zabaw ruchowych, plastycznych, relaksacyjnych do wykorzystania w 

czasie wolnym. 

1. Budzący się kwiatek - zaproście rodzeństwo, rodziców do wspólnej zabawy. 
- pozycja skulona (kucamy i otulamy nogi rękoma) 
- na hasło świeci słońce - powolne wstawanie do pozycji pionowej, lekki skłon w  tył z jednoczesnym 
wymachem rąk 
- na hasło susza - powrót do pozycji skulonej. 
2. Wielkie sprzątanie - dzieci w rytm muzyki chodząc po dywanie, na którym są porozrzucane gazety, 
na przerwę z muzyce, każdy podnosi jedną kartkę, zgniata ją w kulkę i wrzuca do przygotowanego 
kosza. 
3.Zabawa plastyczna: wyklejanka literkowo-cyferkowa. PTAKI 
- skrzydła ptaków wyklejamy z cyfry "3" 
- do nich doklejamy ogony z liter "Y" skierowanych widełkami w bok. 
- głowy i oczy wyklejamy z "kropek" lub ze środków cyfr "0" 
- dzioby zastępujemy "przecinkami" lub literami "V". 

 
4. Szalone Memo 
Poproś rodziców o karteczki biurowe samoprzylepne. Zaproś rodzeństwo do zabawy. Narysuj na 
karteczkach po dwa takie same obrazki (np. dwa kwiatki, dwa auta, dwa słoneczka). Im więcej par 
narysujecie, tym dłuższa zabawa! Następnie porozwieszajcie je (sami, albo poproście rodziców) w 
najróżniejszych miejscach w domu. Następnie na słowo START (wypowiedziane np. przez mamę) 
zaczynacie szukać par. Wygrywa ten, kto znajdzie więcej par. 
5. Kropki - do gry potrzebujemy kartkę w kratkę i dwa długopisy w różnych kolorach. Gra dla 2 osób. 
Gracze stawiają kropki na przemian (raz Ty, a raz np. Twój brat), na przecięciu linii na kartce w kratkę, 
starając się otoczyć przeciwnika - gdy to się uda, kropki otaczające łączy się linią i powstaje baza. Na 
dole macie przykład, jak grać. 



 
 

6. Okręty 
W grze bierze udział dwóch graczy. Każdy z nich rysuje na kartce w kratkę dwa kwadraty 10x10 kratek 
z wierszami A-J i kolumnami 1-10. W jednym kwadracie gracze rysują swoje okręty, w drugim 
zaznaczają rozstawienie okrętów przeciwnika i oddane przez siebie strzały. Każdy z zawodników ma: 
1 okręt czteromasztowy, 
2 okręty trzymasztowe, 
3 okręty dwumasztowe, 
4 okręty jednomasztowe 
Statki ustawione są w pionie lub w poziomie w taki sposób, aby nie stykały się ze sobą ani bokami, ani 
rogami. 
Gra polega na strzałach - kolejnych próbach odgadnięcia położenia okrętów przeciwnika. Strzały 
oddawane są naprzemiennie, poprzez podanie współrzędnych pola np.(C 4). W przypadku strzału 
trafionego gracz stawia krzyżyk w wybranej kratce, po czym kontynuuje swój ruch - aż do 
spudłowania. Zatopienie statku ma miejsce wtedy, gdy gracz odgadnie położenie całego statku 
przeciwnika. O chybieniu gracz informuje przeciwnika, mówiąc "pudło" (które również się zaznacza w 
kratkach poprzez postawienie kropki), o trafieniu - "trafiony" lub "trafiony zatopiony". Celem gry 
jest zatopienie floty przeciwnika. 

 
 
Życzymy Wam dużo zdrowia i przyjemnego spędzania czasu wolnego! 

Nauczyciele świetlicy szkolnej :) 


