
Propozycje dla kl. 0-III 
Drodzy uczniowie! 

Zapraszam do lasu. Przeniesiemy się do niego, nie opuszczając własnego pokoju. 

Szum drzew, śpiew ptaków, cieszące oczy poszycie i ściółka leśna, przejrzyste 

świeże powietrze - obraz lasu bez śmieci, bez hałasu, bez zanieczyszczeń. 

Proponuję ćwiczenie relaksacyjne,, Niedźwiadek''. Połóż się lub usiądź 

wygodnie, wsłuchaj się w słowa i w muzykę. Poczuj, że jesteś w lesie razem z 

bohaterem historii, że jesteś nim. 

https://www.youtube.com/watch?v=P8128iS8o0g 

W zaśmieconym lesie nie ma zwierząt. Nie słychać ptasich treli. Jak przywrócić 

życie w lesie? Dzieci z grupy teatralnej “Twardy Orzeszek” znalazły rozwiązanie. 

Zapraszam do obejrzenia spektaklu: 

https://www.youtube.com/watch?v=PRW_J8MnWWM 

A może znajdziecie chwilkę na zabawę z „puchnącymi farbami”? Tych 

ciekawych farb możecie użyć do namalowania naszego wspólnego domu -Ziemi. 

Jak je zrobić? Obejrzyjcie filmik instruktażowy. 

https://www.youtube.com/watch?v=WvtvC9Le8D4&feature=youtu.be 

Dobrej zabawy! 

Halina Durau 

 

Dzień dobry. 

 

Upcycling, czyli nowe życie zużytych opakowań i przedmiotów. 

Dziś zachęcam do zrobienia pracy plastycznej, ze zużytych przedmiotów np. z 

rolek po papierze, nakrętek, kartonów czy gazety, dobór materiału i łączenie w 

dowolny sposób co tylko podpowie Wam wyobraźnia. Temat dowolny. W ten 

sposób również przyczyniamy się do ochrony środowiska. Miłej zabawy. 

 

Małgorzata Olejnik 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P8128iS8o0g
https://www.youtube.com/watch?v=PRW_J8MnWWM
https://www.youtube.com/watch?v=WvtvC9Le8D4&feature=youtu.be


Propozycje dla kl. IV-VIII 
Witam wszystkich, którzy tutaj zaglądają :-) 

Ja uwielbiam śpiewać, więc i Was serdecznie zapraszam, bo śpiewać każdy 

może...rozśpiewajcie się przy tej piosence, polecam ją wszystkim domownikom 

:-)A po tej zabawie zastanówcie się w jaki sposób dbamy o naszą Planetę, bo to 

MY wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za czystość naszej Ziemi. Zaś dla chętnych 

dzieci, a na pewno tacy są :-) zadanie dodatkowe: ułożyć 2 rebusy związane z 

Ekologią. 

https://www.youtube.com/watch?v=_SKe11ntnGc 

 

Pozdrawiam i życzę wesołej zabawy. 

 
Urszula Sychta 

 

Witajcie 

          W tym tygodniu zajmiemy się zagadnieniami związanymi z Ziemią - naszą 

planetą. Na początek proponuję, żebyście obejrzeli film "Planeta Ziemia". Proszę, 

abyście się zastanowili, jak możemy wspólnie zadbać o nasz dom - naszą planetę.  

Mam nadzieję, że chętnie wykonacie prace plastyczne  dowolną techniką na temat  

" Ziemia-nasz dom."                                                                                                                                                                                  

Film znajdziecie tu: 

https://www.youtube.com/watch?v=GKL2YM42plc 

Życzę dobrego dnia. 

Agnieszka Pomierska   

 

https://www.youtube.com/watch?v=_SKe11ntnGc
https://www.youtube.com/watch?v=GKL2YM42plc

