
Zajęcia świetlicowe: 19-23.04.2021r. 

Kochani Uczniowie odwiedzający stronę świetlicy szkolnej w tym tygodniu wychowawcy proponują 

Wam zabawy wokół tematu: „ZIEMIA TO NASZ WSPÓLNY DOM” 

 

1. Co roku w kwietniu obchodzimy tak zwany Dzień Ziemi- ekologiczne święto przypominające o 

ochronie środowiska naturalnego. Światowy Dzień Ziemi ustanowiony został po to, abyśmy 

zastanowili się nad problemami ekologicznymi naszej planety. Wielu z nas zada sobie pytanie, 

jak aktywnie przyczynić się do ratowania Ziemi. 

W pierwszej kolejności powinniśmy jednak zadbać o „własne podwórko” dlatego dbajmy o 

nasz las, który mamy wokół szkoły i swoich domów, podnośmy papierki i inne śmieci nawet 

jeżeli nie należą do nas, ograniczajmy używanie plastików w życiu codziennym, zadbajmy o 

racjonalne zużycie wody i energii elektrycznej. 

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonym materiałem: 

 

2. Recytatorzy do dzieła: 

Rzeczka 

Płynie, wije się rzeczka, 

jak niebieska wstążeczka. 

Ale cóż to, ach dzieci 

ile w rzece jest śmieci. 

 

Tu foliowa siateczka 

i pusta buteleczka. 



I słoiczek jest szklany, 

zmięta kartka- o rany! 

 

Śmieci w rzece pływają, 

rybom żyć już nie dają. 

Ach pomóżcie dziś dzieci, 

znajdźcie radę na śmieci. 

Może zrobicie ilustrację: w jaki sposób pomóc RZECE. 

3. Ciekawostki o Dniu Ziemi: 

 Pierwszy Dzień Ziemi obchodzony był 22.04.1970r. 

 Dzień Ziemi powstał w Stanach Zjednoczonych i od 1990r. stał się uznawanym  na całym 

świecie dniem ekologów. 

 W pierwszym Dniu Ziemi 20 mln amerykanów protestowało na ulicach Ameryki 

przeciwko rewolucji przemysłowej. Tak narodził się ruch ekologiczny. 

 Każdego roku 22 kwietnia wiele osób zbiera śmieci, sadzi drzewa, oczyszcza zbiorniki 

wodne, rafy koralowe, plaże, prezentuje filmy, podpisuje petycje i planuje lepszą 

przyszłość naszej planety. 

 W wielu krajach Dzień Ziemi obchodzony jest przez cały tydzień aby wydłużyć czas, w 

którym ludzie skupiają się wokół tematu zagrożenia Ziemi. 

 Ludzie przesiadają się na rowery aby ograniczyć emisję dwutlenku węgla i oszczędzać 

paliwo, wyłączają w ustalonym czasie urządzenia elektryczne i „światło”. 

 Nie Bądźmy obojętni na potrzeby Ziemi nawet w tym trudnym korona wirusowym czasie. 

 

4. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji, która podpowie Wam jak być prawdziwym 

przyjacielem dla naszej planety: „Ruszaj z nami…” 

https://www.youtube.com/watch?v=TIfqIuESi8g&ab_channel=PaniMonia 

 

5. A teraz sprawdźmy swoją wiedzę: „Akcja segregacja”. 

https://view.genial.ly/5e971e3a043e350e09005ddb?fbclid=IwAR0q57tjdS2ahQD40FS0Mn3

M5anB4RZpkfsZ5b0cI0Rb12jefH4BhBSSWww 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TIfqIuESi8g&ab_channel=PaniMonia
https://view.genial.ly/5e971e3a043e350e09005ddb?fbclid=IwAR0q57tjdS2ahQD40FS0Mn3M5anB4RZpkfsZ5b0cI0Rb12jefH4BhBSSWww
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6. Trochę muzyki wpadającej w ucho, aby z radością pomagać naszej Ziemi. 

https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE&ab_channel=ZoZi.TV 

https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I&ab_channel=%C5%9Apiewaj%C4%85ceB

rzd%C4%85ce-Piosenkidladzieci 

 

7. Śpiewająco możecie teraz wykonywać pracę plastyczną jeżeli w domu mamy trochę 

makulatury, farby, klej, itd. Myślimy, że każdy znajdzie tu coś dla siebie: 

https://www.youtube.com/watch?v=4ETPKheGt4Y&ab_channel=kuddoskreativity 

https://www.youtube.com/watch?v=1csMmzY82Lg&ab_channel=Kusi%C4%85tkaKusi%C4%8

5tka 

https://www.youtube.com/watch?v=l7F36I7JL4g&t=69s&ab_channel=ShreeInnovativeCrafts 

https://www.youtube.com/watch?v=4jSQGWMZL74&ab_channel=IHeartCraftyThings 

https://www.youtube.com/watch?v=44mV8Xviewo&ab_channel=KikumsTinyCreations 

https://www.youtube.com/watch?v=Y95tm_02HNg&ab_channel=NidhiJain 

https://www.youtube.com/watch?v=yW4Jw2ng-

RE&ab_channel=Kusi%C4%85tkaKusi%C4%85tka 

https://www.youtube.com/watch?v=ms85wPXn1Ic&ab_channel=ARTDAILY 

https://www.youtube.com/watch?v=0X_IBwMAQjQ&ab_channel=JrMojo 

https://www.youtube.com/watch?v=9g7c9iCWq4c&ab_channel=RedTedArt 

https://www.youtube.com/watch?v=As7VUPl33gw&ab_channel=EnrichMinds 

https://www.youtube.com/watch?v=HTRwHqWA4Bw&ab_channel=CraftBox  

 

8. Jeśli zachęciliśmy Cię do bycia EKO… to zacznij już dzisiaj. Przygotuj NAWYKOWNIK 

EKOLOGICZNY (według zamieszczonego poniżej pomysłu) i przez cały tydzień wykonuj 

zadania zgodnie z poleceniami. Możesz efekty swojej pracy przesłać swojej pani od przyrody. 

Powodzenia. 

 
 

 

9. Naciesz się naturą: Celebruj Dzień Ziemi wychodząc z domu do lasu lub inne zielone miejsce.  

Poświęć czas na obcowanie z przyrodą i dostrzeżenia jej piękna. 
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DZIEŃ ZIEMI JEST KAŻDEGO DNIA. 

 

10. Wychodząc z domu w tych trudnych czasach pamiętaj o przestrzeganiu zasad: maseczka, 

dezynfekcja, dystans. 

    Pozdrawiamy Was serdecznie:  

Wychowawcy świetlicy. 

 

 

 

 

 

 

 


