
Kochane przedszkolaki, 

W tym tygodniu bardzo ważne święto - Dzień Ziemi. Z tej okazji przygotowałam dla Was 

karty pracy, które pomogą Wam dobrze dbać o naszą wspaniałą planetę. 

Choć jesteście jeszcze bardzo młodzi to możecie zrobić bardzo wiele, żeby Ziemia była czysta 

i zadbana. 

KAŻDE ZADANIE JEST PROPOZYCJĄ, NIE JEST OBOWIĄZKOWE. JEŚLI CHCECIE WYKONAĆ Z 

NICH TYLKO JEDNO - ZRÓBCIE JE. JEŚLI MACIE OCHOTĘ WYKONAĆ WSZYSTKIE - BRAWO! 

BĘDĘ BARDZO DUMNA. MOŻNA DOSTOSOWAĆ ZADANIA DO MOŻLIWOŚCI DZIECKA I 

WYKONAĆ TYLKO TE, Z KTÓRYMI SYN/CÓRKA NA PEWNO SOBIE PORADZI (np. tylko szlaczki) 

Jako pracę plastyczną proponuję następującą aktywność - wysłałam Wam kolorowankę 

przedstawiającą naszą planetę - Ziemię. Proszę, wyklejcie ją wraz z rodzicami dowolnym 

materiałem - może to być krepa, bibuła, kolorowy papier, plastelina. Jeśli nie macie żadnej z 

tych rzeczy w domu - pokolorujcie Ziemię farbami lub kredkami (LĄDY NA ZIELONO, WODY 

NA NIEBIESKO). Nie chodźcie do sklepu specjalnie po materiały plastyczne - nie narażajcie 

zdrowia. Wykorzystajcie to, co macie pod ręką w domu. 

Jeśli chodzi o kolejne karty pracy - Waszym zadaniem jest pokolorować z pomocą rodziców 

pojemniki na śmieci na odpowiednie kolory: 

NA ŻÓŁTO - kolorujemy pojemnik na plastik 

NA ZIELONO - kolorujemy pojemnik na szkło 

NA BRĄZOWO - kolorujemy pojemnik na odpady bio 

NA NIEBIESKO - kolorujemy pojemnik na papier 

Następnie wytnijcie z kolejnej karty pracy różnego rodzaju odpady i wraz z rodzicami 

poprzyklejajcie je na odpowiednie kosze (jeśli nie zmieścicie to obok). Myślę, że rodzice Wam 

podpowiedzą!  Niech to będzie dla Was okazja do rozmowy o segregowaniu odpadów. 

Potem stosujcie te zasady w waszych domach!  

Kolejne karty pracy to szlaczki- znacie je i lubicie. Bądźcie jak najdokładniejsi!  

Będzie mi bardzo miło, gdy otrzymam jakiekolwiek zdjęcie przedstawiające Waszą pracę nad 

wykonaniem którejkolwiek z kart, które dziś udostępniam  

Bądźcie zdrowi i szczęśliwi! <3 

 

Pani Adka 

 



 

 



 

 

 



 

 



Kontury Ziemi do wyklejenia dowolnym materiałem lub pokolorowania (lądy na 

zielono, wody na niebiesko): 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


