
Witam Was serdecznie!  

Wysłuchajcie piosenkę, która mówi o ekologii, o tym, żeby dbać o środowisko. 

https://www.youtube.com/watch?v=S-AdnBeh7W4 

Zachęcam Was teraz do wysłuchania opowiadania Magdaleny Tokarczyk "Chora 

Planetka" 

„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. 

https://www.youtube.com/watch?v=S-AdnBeh7W4


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

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

 

 

Mam nadziej, że po wysłuchaniu tego opowiadania będziecie już zawsze pamiętali, 

żeby dbać o przyrodę, aby nasza planeta nigdy nie była smutna. Spójrzcie  na 

ilustracje, która ziemia jest ładniejsza smutna czy wesoła? Oczywiście, że wesoła! 

Starajmy się zatem wszyscy, aby zawsze była taka piękna!  

 



A teraz zapraszam do zabawy ruchowej, którą już znacie: 

https://www.youtube.com/watch?v=mO03jLcA2XM 

Kolejnym wyzwaniem jakie dla Was przygotowałyśmy to praca plastyczna "Nasze 

drzewko". Zadaniem rodzica jest narysowanie na białej kartce konturu drzewa oraz 

wycięcie z zielonego papieru mały liści, a dzieci-kolorowanie pnia drzewa, naklejanie 

przygotowanych listów według własnego pomysłu. 

 

I jeszcze jedna zabawa plastyczna- zabawa rozwijająca sprawność manualną i 

inwencję twórczą "Obrazki z gazet". Pewnie macie w domu stare, nie potrzebne 

gazety. Zadaniem rodziców jest wycięcie elementów np. koła na słoneczko, chmury, 

pień i gałęzie na drzewa a Wy drogie dzieci przyklejcie je na kartkę. To już od Was 

zależy co znajdzie się na takim "gazetowym obrazku".  

https://www.youtube.com/watch?v=mO03jLcA2XM


 

 

 

 

 


