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ZIELONA PLANETA 

 

 

Cele: 

• Umuzykalnianie dzieci. 

• Zapoznanie ze słowami i melodią piosenki. 

• Doskonalenie poczucia rytmu. 

• Rozwijanie inwencji twórczej. 

• Kształtowanie postaw proekologicznych. 

 

1.Na dobry początek rozgrzewka z poduszkami. Poćwicz tak samo. SMART HAND 
MODEL 

https://www.youtube.com/watch?v=_RzT_73WHUg 

2. Obejrzyj i posłuchaj piosenki.   

ZoZi. TV 

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

ZoZi - Świat w naszych rękach 

Ci co lubią segregację 

Otóż oni mają rację 

Gdy w osobne pojemniki 

Lecą papier, szkło, plastiki 

 

Cały świat jest w naszych rękach 

Właśnie o tym ta piosenka 

Możesz dbać o cały świat 

Chociaż masz niewiele lat 

 

A recykling trudne słowo 

Chodzi o to by na nowo 

Z naszych śmieci zrobić coś 

Papier, plastik albo szkło 

 

Cały świat jest w naszych rękach 

Właśnie o tym ta piosenka 

Możesz dbać o cały świat 

https://www.youtube.com/channel/UC5KjW95VJQz3b2bI-5XEeog
https://www.youtube.com/channel/UC5KjW95VJQz3b2bI-5XEeog
https://www.youtube.com/watch?v=_RzT_73WHUg
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE


Chociaż masz niewiele lat 

Więc dorośli oraz dzieci 

Posłuchajcie 

Sprawą śmieci trzeba zająć się dziś 

Żeby jutro dobrze żyć 

 

Cały świat jest w naszych rękach 

Właśnie o tym ta piosenka 

Możesz dbać o cały świat 

Chociaż masz niewiele lat. 

Rozmowa na temat piosenki 

- Z ilu zwrotek składa się piosenka? 

- Czy piosenka jest wesoła czy smutna? 

- Czy piosenka jest szybka czy wolna? 

- Czy piosenka ma refren? 

- O czym mówi piosenka? 

- Co to jest recykling? 

3. Posłuchaj jeszcze raz piosenki i spróbuj zaśpiewać refren. 

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

4. Teraz potrzebne będą karty pracy, cz. 4, s. 8. 

Wokół nas jest dużo rzeczy zużytych, niepotrzebnych. Można je wykorzystać 

tworząc z nich coś nowego. Powiedz, co wykorzystano do zrobienia przedstawionych 

na zdjęciu przedmiotów. 

5. Powtórnie wracamy do naszej piosenki. Spróbuj zaśpiewać razem z dziećmi 
w nagraniu. 

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

 

6. Znowu wracamy do naszych kart pracy cz. 4, s. 9. 

Do każdego obrazka ułóż zdanie. Policz wyrazy w swoim zdaniu. Pod 

obrazkami narysuj tyle kropek, ile wyrazów jest w zdaniu. 

 

7. Obejrzyj program TV,, Dokąd jeżdżą śmieciarki?” (MEN) 

https://vod.tvp.pl/video/abc-wszystko-wie,odc-9,17402257 

 

8. Skoncentruj się i wskaż różnice między obrazkami. kaszub123 

https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE
https://vod.tvp.pl/video/abc-wszystko-wie,odc-9,17402257


 
 

 
 

10. Wykonaj szlaczki najładniej jak potrafisz 



 

 
 

 



9. Czas na relaks. Zaśpiewaj naszą piosenkę. (MEN) 

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

 

 

 

 Miłej zabawy 

                                                      Wioletta Lipa 
 

 

 

 

 

 

 

Materiały poglądowe wykorzystane w tym projekcje dydaktycznym, pozyskane ze stron internetowych, biblioteki i 
zasobów nauczyciela, służą wyłącznie celom edukacyjnym w okresie kwarantanny narodowej ad.: Covid – 19 

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

