
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANE SIĘ 

21.04.2020R., 2h. lekcyjne 

Temat: Nasza planeta Ziemia 

Ziemia, wyspa zielona 

 

 

 

Ziemia to wspaniała planeta, pełna zieleni, pięknych roślin i 

zwierząt. Mamy wiele szczęścia zamieszkując tę wspaniałą 

„zieloną wyspę”. Warto uświadamiać to dzieciom w każdym 

wieku na przykład za pomocą piosenki:  

Nie warto mieszkać na Marsie,  
nie warto mieszkać na Venus.  
Na Ziemi jest życie ciekawsze,  
powtarzam to każdemu .  

Ref. 
Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,  
wśród innych dalekich planet.  



To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,  
więc musi być bardzo zadbany.  

Chcę poznać życie delfinów  
i wiedzieć co piszczy w trawie. 
Zachwycać się lotem motyla  
i z kotem móc się bawić.  

Ref. 
Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,  
wśród innych dalekich planet.  
To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,  
więc musi być bardzo zadbany.  

Posadźmy kwiatów tysiące.  
Posadźmy krzewy i drzewa,  
niech z nieba uśmiecha się słońce,  
pozwólmy ptakom śpiewać.   

Ref. 
Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,  
wśród innych dalekich planet.  
To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,  
więc musi być bardzo zadbany. 

Posłuchajcie piosenki Ziemia, wyspa zielona: 

https://youtu.be/_SKe11ntnGc  

 

 

Wybierzemy się teraz na spacer po lesie, posłuchajcie wiersza, następnie 

wykonajcie ilustrację, rysunek lasu, drzewa!!!! 

 

Wszyscy wiemy, że tradycyjnie stosuje się podział na drzewa iglaste i 
liściaste. W zdecydowanej większości drzewa iglaste są wiecznie 
zielone, natomiast drzewa liściaste przeważnie zrzucają zimą liście. 
Posłuchaj wierszyka o liściach i igłach, którego słowa napisała Edyta 
Wolica. 

 

https://youtu.be/_SKe11ntnGc


Na polanie rośnie brzoza 
Może zgadlibyście 
Czy ma liście, czy igiełki? 
Macie rację – liście. 

Są na świecie różne drzewa 
Małe albo wielkie 
Ale wszystkie zawsze mają 
Liście lub igiełki  

Rośnie w lesie wielka sosna 
Może nam powiecie 
Czy igiełki ma, czy liście 
Igły – brawo dzieci. 

Są na świecie różne drzewa 
Małe albo wielkie 
Ale wszystkie zawsze mają 
Liście lub igiełki 

 

 Idziemy do lasu ZAPRASZAM  NA  FILM 

https://www.youtube.com/watch?v=31z7hEiIDVs  

JAK POOGLĄDACIE  JUŻ FILM WYKONAJCIE RYSUNEK 

MIESZKAŃCÓW LASU. 

POZDRAWIAM!!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=31z7hEiIDVs


MIŁEJ PRACY I OGLĄDANIA 

WASZA PANI  

Anna Goleń 

 

 

W wiosennym gniazdku wiele się dzieje. Wydrukuj malowanki i 

dokończ rysowanie obrazka zanim wyklują się nowi mieszkańcy 

gniazda. Nie zapomnij pokolorować! Rysowanie po śladzie to 

zabawa połączona z ćwiczeniem motoryki małej, cierpliwości i 

staranności.  

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


