
 

22.04.2020 - DZIEŃ ZIEMI 

         W tym roku już po raz 50. będziemy obchodzić Światowy Dzień Ziemi. Hasło Dnia Ziemi w 2020 roku, a 

jednocześnie motyw przewodni święta to „Działania na rzecz ochrony klimatu”.  

         Celem każdego Dnia Ziemi jest uświadomienie problemów związanych ze zmianami klimatu, wymieraniem 
gatunków czy brakiem wody w wielu częściach świata. Tego dnia promuje się działania na rzecz walki z 
zanieczyszczeniem środowiska i edukowanie ludzi na całym świecie, jak wielki problem stanowi 
zanieczyszczenie środowiska odpadami zrobionymi z tworzyw sztucznych. 

 

Zapraszam was do obejrzenia : 

 W jaki sposób ja mogę dbać o środowisko? – praktyczne porady dla każdego wychowanka 

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ 

 Film edukacyjny ,, Segregujemy dla przyszłości” 

https://www.youtube.com/watch?v=xU5dox9wVlQ 

 Poznaj zasady segregowania śmieci- prezentacja 

https://www.youtube.com/watch?v=czN_dlTdPZ0 

 

Segregacja śmieci 

Uzupełnij tekst wyrazami z ramki 

chronimy ,środowisko ,szkło, worki, pojemniki, śmieci, 

plastiku, pomagamy, papieru, puszki, mleku, zasady 

 

 

Aby dbać o …………………., warto poznać ………………… 

segregacji śmieci. Na podwórkach stoją specjalne, kolorowe ……………………Barwa pojemnika 
określa rodzaj ………………….. Do żółtego wrzucamy przedmioty wykonane z metalu lub 
………………….. 

Mogą to być …………………. foliowe,……………….. 

po konserwach albo kartony po …………………. W pojemnikach niebieskich umieszczamy śmieci z 
…………………… Do zielonych wrzucamy ………………….. W ten sposób  …………………… 
odzyskiwać surowce i …………………… przyrodę. 
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Ekologia jest bardzo ważna. Sprawdź swoje wiadomości z ekologii. 

Quizy przyrodnicze: 

https://www.quizme.pl/dzial/ochrona_przyrody_i_ekologia 

https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,2189f0-quiz_ekologiczny.html 

http://www.zyraffa.pl/quizy/kat/ekologia/ 

 

. Ćwiczenia interaktywne – dbamy o naszą planetę: 

https://klikankowo.jimdofree.com/edukacja-spo%C5%82eczna-przyrodnicza/ekologia/ 

 

Zabawy interaktywne: 

https://klikankowo.jimdofree.com/edukacja-spo%C5%82eczna-przyrodnicza/ekologia/ – typu 
“pasujące pary” 

https://learningapps.org/view1266802 

typu “pasujące pola”. 

 

Zajęcia plastyczne 

Masz niepotrzebne płyty CD?  Nie wyrzucaj ich. Wykorzystaj je do wykonania 
wesołej rodzinki ślimaków. Przyjrzyj się zdjęciu poniżej i  ….do pracy. 

 

A może krokusy z pasków papieru  kolorowego? 
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Pszczoła, biedronka i żabka z papierowych kółek 

https://www.youtube.com/watch?v=R7F4eEWNlvA 

 

Tulipan z krepiny 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_9rLEbKgTI 

 

Żabka z papieru, która podskakuje… 

http://www.zaradni.pl/sztuka-i-rekodzielo/jak-zrobic-skaczaca-zabke-origami/1,6534 

  

Zajęcia ruchowe 

Ćwiczenia gimnastyczne przy muzyce 

https://www.youtube.com/watch?v=ju8W_SX_wy4 

 

Ćwicz z Dj. Miki- Ręce do góry 

https://www.youtube.com/watch?v=R7i8g59NI5I 

 

Gimnastyka przy muzyce- Ruch łagodzi stresy 

https://www.youtube.com/watch?v=YQNaA-U9Lcc 
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