
1 
 

 
Drogie Dzieci! 

Drodzy wychowawcy! 

 

 
Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi przygotowaliśmy dla Was 

niespodziankę. Zapraszamy Was w niezwykłą podróż, której celem 

będzie wykonanie 10 eko zadań. Każde zadanie oznaczone jest numerem 

i symbolem niebieskich stóp podróżnika-odkrywcy.  

Waszą podróż rozpoczynacie w Sali nr 31, z której zabieracie: 

- Mini przewodnik “Przyjaciel Ziemi” z zadaniami do wykonania   

- Zieloną dłoń – Waszą wizytowkę, którą po wykonaniu ostatniego 

(10) zadania przypinacie na drzewku 

- Przybory do pisania (ołówek, gumka, kartki) 

 

Po wykonaniu dokładnie wszystkich zadań Wasza klasa otrzymuje 

Dyplom Przyjaciela Ziemi 
 

Dodatkowo w klasie  możecie rozwiązać 2 quizy  

 

Bądżcie cierpliwi I uważni! 

 

        Życzymy radosnego odkrywania naszej planety ! 

Nauczyciele świetlicy 
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      10 EKO-ZADAŃ             

PODRÓŻ ODKRYWCÓW ZIEMI I NIE TYLKO...! 

 

 
1.START! W sali nr 31 

a) oglądacie prezentację o naszej planecie 

b) ściana ciekawostek o Ziemi – zapoznajecie się 

c) zabieracie Mini Przewodnik Przyjaciela Ziemi, zieloną dłoń – 

wizytówkę Waszej klasy oraz przybory do pisania 

 
2.OBSERWACJA NIEBA PRZEZ LUNETĘ 

 GALERIA RAKIET KOSMICZNYCH  

   a) oglądacie galerie rakiet kosmicznych 

b) obserwujecie niebo przez lunetę- odgadnijcie nazwę ukrytego 

gwiazdozbioru (odp.Wielki Wóz) 

 

      3. MIKOŁAJ KOPERNIK I JEGO ODKRYCIE 

Poznajecie ciekawostki z życia słynnego polskiego astronoma 
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4.UKŁAD SŁONECZNY 

    Rozpoznajecie i odnajdujecie nazwy planet Układu Słonecznego 

   (odp.1.Merkury,2.Wenus,3.Ziemia,4.Mars,5.Jowisz,6.Saturn,7.Uran,8.Neptun) 

 

  5.WERNISAŻ  prac VINCENTEGO VAN GOGHA 

    “GWIAŹDZISTA NOC” I NIE TYLKO…  

a. poznajecie ciekawostki z życia słynnego malarza     

holenderskiego 

b.  czy znacie obrazy leżące na stole? (odp”Słoneczniki V.Gogha, 

“Pokój”) 

 
6.EKOLOGICZNA BURZA MÓZGÓW 

  a) rozwiązujecie quiz o Ziemi 

   b) co to znaczy być Eko?- odpowiadacie na pytania  

 nauczyciela:) 

 

 7.EKO-ZADANIA 

a) rozszyfrowujecie  hasło z plakatu Ziemia  

b) odnajdujecie z wykreślanki  eko – hasła (max.14) 

c) sadzicie roślinki, oznaczacie wizytówką i zabieracie do klasy 

 

 8.RODZINA W LESIE-SEGREGACJA ŚMIECI 

Pewnego dnia rodzina Jasia poszła na wycieczkę do lasu. 

Wszyscy świetnie się bawili, rozmawiali ale zapomnieli o czymś  

ważnym. Pozostawili okropny bałagan w lesie. 



4 
 

Postarajcie się posprzątać i posegregować wszystkie śmieci do 

odpowiednich pojemników. 

 

 9.GALERIA RECYKLINGOWA i EKO-ZABAWKI 

         Rozpoznajcie materiały z których zostały wykonane prace? 

 

NIESPODZIANKA!  

1.EKO-USTA –PRAWDY  

(sprawdzianem Waszej uczciwości I cierpliwości w wykonaniu 

eko-zadań będą EKO-USTA-testu dokonuje nauczyciel) 

2.FOTO BUDKA-RAKIETA KOSMICZNA ( możecie zrobić 

klasowe zdjęcie) 

 

      10.META PODRÓŻY PRZYJACIÓŁ ZIEMI  

        (wizytówka- przypięcie na drzewie +wpisy do księgi pamiątkowej)   

 

       Dziękujemy za udział! 

 

 

Autorem projektu wystawy oraz dekoracji z okazji Dnia Ziemi są:  
p. Małgorzata Dawidowska  
 

Realizacja wystawy: 

p.  Małgorzata Dawidowska 

p. Anna Weier,  

p. Paulina Dzięgiel,  

p. Karolina Mikołajewska, 

p. Julia Marcinowska 

p. Karolina Andrzejewska,  

 

Autorami Mini- Przewodnika “Przyjaciel Ziemi”  

 p. Małgorzata Dawidowska, p. Anna Weier, p.Julia Marcinowska 

 
 


