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DZIEŃ ZIEMI 

Dzień Ziemi wypada 22 kwietnia. Tego dnia w naszym żłobeczku dużo się dzieje- uczymy się 

dbać o czystość, segregujemy śmieci, zbieramy szyszki w naszym żłobkowym ogrodzie. 

Robimy wszystko, by nasza planeta uśmiechała się do nas.  

Nie wiemy, jak w tym roku wszystko dalej się potoczy i czy będzie nam dane świętować ten 

dzień razem z naszymi Maluszkami. Niemniej jednak zachęcamy Państwa do wspólnego 

dbania o Wasze najbliższe otoczenie. 

Świat- Ziemia- tych dwóch pojęć nasze Biedronki jeszcze nie rozumieją. Dla nich całym 

światem jesteście Wy, drodzy Rodzice i Wasz dom- ostoja miłości i bezpieczeństwa. Dlatego 

warto dbać o Wasz maleńki świat codziennie i uczyć Wasze pociechy systematyczności. 

 

Cele zabaw, które proponujemy: 

- nauka dbania o otoczenie 

- ćwiczenie systematyczności 

- rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej 

- nabywanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów 

- trening słuchu i koordynacji słuchowo- ruchowej 

 

1. Sprzątanie zabawek. Razem z maluszkami zróbcie porządek w jego zabawkach. 

Posegregujcie z dziećmi zabawki na misie, autka, lalki, książeczki. Niech maluszki spróbują 

ustawić zabawki na półkach. Nasze maluszki potrafią już sprzątać- nie będzie dla nich 

trudnością wrzucić misie czy klocki do pojemników. Jeśli rączka dziecka się zmęczy lub 

dziecko odmawia sprzątania- cieniujcie je. Cieniowanie polega na tym, że delikatnie chwyta 

się rączkę dziecka (wierzchnią część dłoni) i nakierowuje ją na daną czynność, powtarzając 

polecenie. 

2. Sprzątanie domu. Maluszek może z powodzeniem wyrzucić do kosza na śmieci odpadki, 

które nie zrobią mu krzywdy (oczywiście pod nadzorem Mamy czy Taty). Mogą to być: jego 

chusteczki, zmięte kartki papieru, pudełko po mleku, wodzie czy nawet porwane worki 

foliowe. 



3. Upcykling to inaczej recykling użytkowy. Zachęcamy, by z maluszkami wykonać 

instrumenty muzyczne. Wystarczy groch, ryż lub kasza i plastikowe butelki z nakrętkami. Do 

butelki wsypujemy produkt sypki, zakręcamy butelkę i grzechotka gotowa. Nasze Biedronki 

bardzo lubią bawić się instrumentami muzycznymi w rytm muzyki.  

Przygotowałyśmy dla Państwa linki z ulubionymi piosenkami naszych Biedronek: 

• Monika Soleniec „Koniki” https://www.youtube.com/watch?v=r8qvgiG0GXA 

• Monika Soleniec „Jak chodzą zwierzątka” https://www.youtube.com/watch?v=Ma-

2i7U-t5w&list=PLdxR_jmtTlPLBcVBhOgmcG2aZDgnkcWEx 

• Monika Soleniec „Tak- Nie” 

https://www.youtube.com/watch?v=aNXUJTXBN_Q&list=PLdxR_jmtTlPLBcVBhO

gmcG2aZDgnkcWEx&index=2 

• Śpiewające Brzdące „Pingwinek” https://www.youtube.com/watch?v=C3hg36xItpM 

 

4. „Woreczki sensoryczne”- ze starych woreczków „strunówek” lub pogniecionych koszulek 

do segregatora można wykonać sensoryczne woreczki. Na woreczku rysujemy mazakiem 

obrazek, woreczka wlewamy farbę, możemy dosypać brokat, szczelnie zamykamy woreczek 

(by farba nie rozlała się na zewnątrz). Maluszek, który nie lubi brudzić rączek, może 

rozsmarowywać farbę w środku woreczka, nie dotykając jej.  
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5. Stemplowanie śmieciami- w zabawie z powodzeniem wykorzystać można butelki po 

wodzie, wytłaczanki po jajkach, korki do butelek, folię bąbelkową. Maczamy je w farbie i 

odbijamy na kartce papieru. 

 

 

W zanadrzu mamy też dla Państwa inne propozycje zabaw z zastosowaniem upcyklingu: 

• Co zrobić z rolek po papierze toaletowym? 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/06/co-zrobic-z-rolek-po-papierze/ 

• Butelkowy samolot https://stylowi.pl/30678995 
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