
Nasza Ziemia 

 

Zachęcam Was Krasnalki do tego, żebyście wyszli z domu i poszli do 

„Przyrody”, do ogrodu lub na krótki spacer w poszukiwaniu przyrody w zasięgu 

wzroku (oczywiście z zachowaniem wszelkich dzisiejszych nakazów). Żebyście 

poświęcili czas na bycie z Przyrodą naszej Ziemi, na refleksję, jak ona jest dla 

nas ważna, ale i jak jest fascynująca, piękna i ciekawa. 

1. Lot rakietą 

Ale zanim wyjdziecie z domu polecimy w kosmos aby zobaczyć Ziemię z 

kosmosu i to co ją otacza. Taką rakietę możecie zrobić przy pomocy dorosłego. 

Wystarczy tylko pudło, nożyczki, klej, zszywacz i już... 

Jeżeli prawdziwej rakiety brak, mogą nam za nią posłużyć krzesła, a w 

ostateczności dywan. 

 
 

Odliczamy: 

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 START. Rakieta wystartowała, wszyscy mocno 

przyklejamy się do miejsc! Lecimy, lecimy... ooo nie, asteroida! Lecimy prosto 

na siebie! Szybciutko pochylamy się do przodu... Ufff nawet nas nie drasnęła! 

Lecimy, lecimy dalej... Ooo a teraz wlecieliśmy w jakieś kosmiczne śmieci! 

Musimy uważać, żeby nie uszkodziły nam rakiety... Wyginamy się na prawo, 

wyginamy się na lewo... Znowu nam się udało! Za chwilę będziemy na miejscu... 

Taaak, już je widzę, to mała niebiesko-zielona planeta... A wy widzicie? Uwaga, 



zbliżamy się do wejścia w atmosferę... Musimy teraz lecieć bardzo szybko... 

Prędkość wbija nas w siedzenia i odgina do tyłu... Ooo wylądowaliśmy! Tylko 

pamiętajcie - ostrożnie wychodzimy z rakiety i jesteśmy bardzo, bardzo cicho, bo 

nie wiemy czy jest tu bezpiecznie... Ooo zobaczcie! Czy to... tak to trawa! 

Zmęczyliśmy się po tym locie, a wy? Może położymy się na chwilę i posłuchamy 

jak brzmi ta planeta, co? 

Słuchamy w ciszy planety. 

2. Film – Przyroda dla dzieci 

https://youtu.be/FDmIkrCR4AA 

 

3. Jak dbać o Ziemię 

Nasza Ziemia prosi nas wszystkich abyśmy o nią dbali, posłuchajcie. 

  

Karolina Gawlik 

Chcesz o Ziemię dbać praktycznie? 

Rób to więc ekologicznie. 

Zawsze kran dokręcaj szczelnie, 

niech nie kapie – to oszczędniej. 

Gdy wychodzisz, to gaś światło, 

zapamiętać bardzo łatwo. 

Przestań jeździć samochodem, 

gdy chcesz zadbać o przyrodę. 

I pamiętaj – sortuj śmieci, 

bo to mogą nawet dzieci. 

Metal, plastik, szkło i papier, 

niech dorosły też rozdziela 

do każdego kontenera. 

Gdy ktoś zada ci pytanie, 

co mu głowę ciągle łamie: 

„Jak o Ziemię dbać praktycznie?” 

Powiedz wprost: „EKOLOGICZNIE!”. 

https://youtu.be/FDmIkrCR4AA


  

4. Gimnastyka w domu 

Nasza ziemia potrzebuje również zdrowych mieszkańców, dlatego ważne są 

ćwiczenia jak również picie wody, po której nasze ciało czuje się wspaniale i 

zdrowo. Oto propozycja do ćwiczeń. 

https://youtu.be/OhhjWolQkj4 

 

 

https://youtu.be/OhhjWolQkj4


Brawo! Wykonałeś wszystkie zadania, 

zasługujesz na medal "Strażnika Przyrody" 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Opaska Ziemi                POBIERZ... 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1eVzgfBaTWaEP_71elgTfq5xoUmGhhWC7?usp=sharing


 


