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Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci,
Dzisiaj będziemy świętować razem z naszą planetą Ziemią. Dzieci przypomną sobie jak wygląda
globus. Wysłuchają Listu od Pani Ziemi i porozmawiają o tym jak należy dbać o Ziemię. Zapoznają
się z piosenką „Świat w naszych rękach”.
Proszę przygotować do zabawy: globus/lub mapa świata; załączniki, biała kartka, farby: brązowa,
różowa, zielona, żółta, butelka plastikowa np. po wodzie lub nakrętka
Zaczynamy zabawę
1. Zabawa „Samolot”
Zapraszam do podroży. Zamieniasz się w samolot, kucasz, a teraz rozkładasz ręce na boki
to są skrzydła. Powoli podnosisz się do góry i lecisz wysoko widzisz przed sobą lasy,
oceany, Uwaga! skręt jedna ręka wysoko do góry, druga niżej omijamy lodowiec. I znowu
ręce na boki i lecisz. O widać pustynię, a tam góry. Uwaga! Lecisz wolniej, będziemy za
chwilę lądować, zniżamy się niżej, niżej i kucasz- wylądowaliśmy.
To wszystko to nasza planeta, nazywa się Ziemia, na niej mieszkamy i dzisiaj Ziemia ma
swoje święto.
2. Jeśli mają Państwo w domu globus lub mapę świata to proszę pokazać dziecku. Jeśli nie to
proszę pokazać ilustracje z załącznika 1.
Opowiadamy jak ziemia wygląda, gdzie jest ląd, a gdzie oceany.
Może pamiętasz, że w naszej sali w przedszkolu też jest globus, a na tablicy obok kącika
przyrody wisi duża mapa.
3. List Pani Ziemi
Proszę przeczytać Dziecku poniższy tekst.

Witajcie drogie Dzieci z grupy Misiów, to ja Pani Ziemia, napisałam do Was list, bo
słyszałam, od waszych Pań z przedszkola, że jesteście bardzo mądre i na pewno mi
pomożecie.
Mam takie zmartwienie i jestem odrobinkę smutna. A dlaczego? Już wam mówię.
Jak wiecie jestem wielka, ogromna, dlatego jest dużo ludzi, zwierząt, roślin, rzek
i mórz. Ale zaczynam chorować. Bo ludzie wyrzucają śmieci do rzek, do lasów, na
trawkę a nie wrzucają ich do kosza. Nie oszczędzają wody, jak myją zęby i ręce.
Całą noc mają włączony telewizor albo komputer i jeszcze lampę, a oni smacznie
śpią w łóżkach. Jeżdżą samochodami a one czasami tak dymią... aaaa fuuu!!! jak te
kominy w fabrykach. I jak myślicie, co może poprawić mój humor i sprawić, że nie
będę chorowała? Porozmawiajcie z Rodzicami o waszych pomysłach.
Pozdrawiam i przesyłam uśmiechy i promyki słońca :)
Wasza Pani Ziemia

Proszę porozmawiać z Dzieckiem o tym jak należy dbać o przyrodę, o tym, że jesteśmy jej częścią
i co możemy dla niej zrobić. (np., segregacja śmieci, oszczędzanie wody, sadzenie roślin itd.)
Pomyślcie jaki prezent możecie zrobić Państwo razem z dzieckiem dla Ziemi w dniu jej święta
Załącznik 2
4.Zabawa „Graj w zielone” -Poszukaj w pokoju czegoś zielonego.
5. Piosenka „Świat w naszych rękach”
Proszę usiądźcie i posłuchajcie piosenki „Świat w naszych rękach”
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE

Dzieci mogą potańczyć przy piosence, zachęcam do
nauczenia się refrenu piosenki.

6. Zabawa plastyczna. Laura da Pani Ziemi (załącznik 3)
Proszę przygotować farby, pędzel, słoik z wodą, kartkę papieru, butelkę plastikową, np. po wodzie
Malujesz na kartce gałązkę. Malujesz dno butelki różową farbą i odbijasz na kartce. (W zależności
od tego jaki ma kształt na dole uzyskacie różny efekt). Możesz domalować listki, środek i tak
powstaje „Wiosenna gałązka”.
Można też wykonać kwiatka odbijając pomalowaną farbą nakrętkę, a następnie domalować
farbkami łodygę i liście.
Jeśli nie posiadają Państwo farb, to dziecko może narysować coś samodzielnie kredkami.
Proszę posprzątaj po skończonej zabawie.
Możecie zaśpiewać Ziemi „Sto lat”! A nawet „Milion lat”
Miłej zabawy!
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Źródło: https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=globus

Źródło: https://blizejprzedszkola.pl/plakat-mapa-swiata,2,6652.html#

Załącznik 2
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