
Drodzy Rodzice i Uczniowie,  

każdego tygodnia będziemy przekazywać propozycje gier, zabaw oraz prac 

plastycznych, które będą umieszczane na stronie szkoły.  

W tym tygodniu głównym tematem naszych zajęć jest ekologia, gdyż wielkimi 

krokami zbliża się Dzień Ziemi. Pamiętajmy, że nasza planeta jest naszym 

domem i naprawdę warto dbać o nasze środowisko. 

 

       Wychowawcy świetlicy szkolnej 

 

Na początek serdecznie zapraszamy do przeczytania fragmentu artykułu 

pt. „Ekologia dla dzieci. 10 małych kroków w stronę ekologicznego życia.”: 
 

„Oto dziesięć rzeczy które możesz robić razem z dzieckiem, aby na całe życie zaszczepić mu ekologiczne nawyki 

i poczucie odpowiedzialności za otaczający nas świat. 

1. Segregujcie śmieci – dzisiaj to dobra zabawa, a nawyk zostanie na całe życie. 

2. Nazywajcie gatunki roślin i zwierząt – trudno troszczyć się i szanować coś, czego się nie zna. 

3. Kupujcie odpowiedzialnie – wybierajcie produkty lokalne, wytwarzane etycznie, certyfikowane, a jeśli się uda 

może nawet własnej produkcji? 

4. Oszczędzajcie wodę – zakręcanie kranu w czasie mycia zębów naprawdę ma sens. 

5. Uprawiajcie wspólnie rośliny – warzywa, owoce, zioła albo kwiaty, w zależności od miejsca jakim 

dysponujecie. 

6. Bierzcie udział w piknikach ekologicznych – dziecko zyska poczucie, że nie jesteście jedynymi dla których 

ekologia jest ważna. 

7. Twórzcie zabawki upcyklingowe – wycinanki ze ścinków, domki z pustych opakowań, instrumenty z butelek… 

8. Ograniczcie używanie plastikowych słomek i sztućców oraz jednorazowej zastawy. 

9. Nie kupujcie napojów w plastikowych butelkach – zabierajcie na spacer, do szkoły i pracy wodę w bidonie. 

10. Świadomie spędzajcie czas na dworze – nowe technologie skutecznie odciągają dzieci od kontaktu z naturą.” 

Źródło: https://ulicaekologiczna.pl/dzieci/ekologia-dla-dzieci-10-malych-krokow-strone-ekologicznego-zycia 

https://ulicaekologiczna.pl/dzieci/ekologia-dla-dzieci-10-malych-krokow-strone-ekologicznego-zycia


A teraz… czas na naukę i zabawę!        

 

 

Warto wiedzieć: 

 

-kilka ciekawych pytań i odpowiedzi:  

 

https://ekodzieciaki.mos.gov.pl/articles/21/265 

Możecie nimi zaskoczyć niejednego dorosłego. 

 

 

-prezentacja pt. „Czy znasz gatunki zwierząt i roślin chronionych?”  

 

https://www.youtube.com/watch?v=r-5u75XhXZw 

https://www.youtube.com/watch?v=NNK-fImtzMU 

 

 

 

Filmiki edukacyjne proekologiczne oraz piosenka  

o ekologii: 

 

-„W jaki sposób należy segregować odpady”: 

https://www.youtube.com/watch?v=JgH6iXKxyJE 

 

-bajki edukacyjna o ekologii:  

https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k 

 

 

- piosenka o ekologii: 

 https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE 
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Quizy ekologiczne: 

 

-quizy o przyrodzie: 

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

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

 

-quiz ekologiczny: 

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

Czy znasz odpowiedzi na wszystkie pytania? Sprawdź swoją wiedzę!       
 

 

Ekologiczne prace plastyczne z wykorzystaniem 

odpadów- recykling : 

 

-zabawki z kartonu: 

https://www.domowemontessori.pl/zabawki-z-kartonu/ 

Strona zawiera wiele linków do przeróżnych zabawek np. samochodzik, akwarium oraz 

rakieta. 

 

-domek dla lalek z kartonu: 

https://archistacja.pl/index.php/2017/01/27/domek-dla-lalek-diy/ 

 

-zabawki z bezużytecznych przedmiotów: 

https://www.youtube.com/watch?v=8oLb8pUduMc 
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-projekt pt. „Jak segregować śmieci”: 

Z wykorzystaniem wycinków z gazet, nakrętek plastikowych, kartonu, plasteliny, folii 

bąbelkowej oraz papieru. 

 

 

 

 



- projekt pt. „Jak segregować śmieci”- Minionki: 

Z wykorzystaniem wycinków z gazet, nakrętek plastikowych, kartonu, plasteliny, folii 

bąbelkowej, papieru oraz kolorowych pisaczków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-projekt pt. „Wyspa Minionków”: 

Z wykorzystaniem kartonu, rolek po papierze toaletowym, kolorowej bibuły, farb oraz 

szarego papieru. 

 

 

Kolorowanki: 

 

-kolorowanki ekologiczne: 

https://lubsko.pl/sites/default/files/kolorowanka.pdf 

Jest to plik pdf zawierający 16 ciekawych kolorowanek, które jednocześnie są kartami pracy. 

 

-kula ziemska- kolorowanka: 

https://drive.google.com/file/d/1nDomhR-

Py4A7f176WLBnkxy4dH0LIQ6K/view?usp=sharing 
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Karty pracy o ekologii: 

 

-segregacja śmieci- karty obrazkowe: 

https://drive.google.com/file/d/1AlJXJcf8kjSfwCxGcdM22VZtgMRneXVy/view?usp=sharin

g 

 

-segregacja śmieci: 

https://www.specjalni.pl/2020/04/segregowanie-odpadow-karty-pracy.html 

 

-Dzień Ziemi: 

https://www.dzieckiembadz.pl/2020/04/karty-pracy-dzien-

ziemi.html?fbclid=IwAR2bG_hWB5Qc-

qK0hCWCZcbRJekmNYKjU3jfeAp2NvsZU1mm27EnokdbKDI 

 

Zabawy ekologiczne: 

 

 

-segregowanie odpadów: 

https://learningapps.org/display?v=pj8xs1dwk17 

Sprawdź czy potrafisz? 

 

 

-zabawy ekologiczne i przyrodnicze: 

 

https://miastodzieci.pl/zabawy/k/zabawy-ekologiczne-zabawy-przyrodnicze/ 

 

Strona zawiera różnorodne inspiracje na zabawy ekologiczne i przyrodnicze dla dzieci, 

uwrażliwiające na potrzeby ochrony środowiska.  

 

 

-„Żarłoczne śmietniki”- gra edukacyjna: 

https://www.dzieckiembadz.pl/2020/04/zaroczne-smietniki-gra-do-druku.html 
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Wiosenne prace plastyczne: 

 

-motylki z drewnianych spinaczy: 

https://dzieciakiwdomu.pl/2015/05/kreatywne-motylki-z-drewnianych-

spinaczy.html?fbclid=IwAR0f1hRdZ1dH4ef6ybfDCSrJSjP72TsTe2VYJ5s921b__wnRTLeo

UWuWreY 

 

-motylki z wykorzystaniem plasteliny: 

http://www.kreatywniewdomu.pl/2020/03/motyle.html?fbclid=IwAR3yaZ_3syEsWe6lpAF_

GDi2ggwY3FCj5wjTH0eXDP3l2t02CCArTUeeP90 

 

-jabłko z papierowego talerza z robaczkami: 

http://kreatywnieaktywnie.pl/jablko-z-papierowego-talerza-i-glodne-

robaczki/?fbclid=IwAR3yIltlecJHzxyGe3XoY6mwP4L93QUlrrHfUfL75pB5V1rk3lpj35n-

6z8 

-baranki wielkanocne z różnych materiałów: 

http://www.kreatywniewdomu.pl/2016/03/wielkanocne-

baranki.html?fbclid=IwAR3gvzNqau4oKphI1cD9WOws-

nkyviyCAR03PhAhUWF6yynHyKJbq5bQFQM 

 

 

Wiosenne karty pracy: 

-wiosenne bingo: 

https://drive.google.com/file/d/1CYIraHjZQsgB4RUPQMC_0U1JxMmh8S6_/view?usp=shar

ing 

 

-lista poszukiwawcza wiosny: 

https://drive.google.com/file/d/18YB95KOP4RnNLD0oFf9fVOBb1VunE_bZ/view?usp=shar

ing 
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Filmik edukacyjny o koronawirusie dla dzieci: 

 

-„Czym jest koronawirus?” 

https://youtu.be/H0mx90NbvuM 

 

„Na wsi”: 

-prezentacja i karty obrazkowe: 

https://panimonia.pl/2020/04/15/na-wsi-prezentacja-audio-i-karty-obrazkowe/ 

 

 

Zabawy przy muzyce: 

 

- krótka zabawę przy muzyce: 

 

Posłuchajcie pięknego utworu „Poranek ” E. Griega: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=E7gdm0YLx6c&list=RDE7gdm0YLx6c&start_radio=1

&t=31 

  

Wyobraźcie sobie, że jesteście wiosennymi kwiatkami na łące. 

Kucnijcie proszę i schowajcie głowę między kolana. 

Następnie zgodnie z usłyszaną muzyką powoli wstajecie i ruchem naśladujecie taniec 

kwiatów! 
 

Edukacja zdrowotna: 

-edukacja zdrowotna dla najmłodszych- owoce i warzywa: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZzYZFbO0CAY 

zadanie dodatkowe: Po obejrzeniu filmu wykonaj pracę plastyczną (technika dowolna) pt.: „Mój ulubiony 
owoc/Moje ulubione warzywo.” Powodzenia! 
 

 

 

Gimnastyka: 

-gimnastyka połączona z zabawami dla dzieci: 

https://www.facebook.com/100000711798796/posts/3158738687493160/?sfnsn=mo&d=n&vh=e 
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