
 

Witamy was Kochani 
        Mali  Badacze! 
Rozpoczynamy nowy wiosenny dzień, 
tym razem czas na muzykę, zapraszam was 
do wspólnej zabawy☺ 

Posłuchajcie piosenkę pt. ,,Dbamy o 
przyrodę”.  
O czym jest ta piosenka? Spróbujcie razem z 
rodzicami zaśpiewać piosenkę☺ 
 

1.Gdzieś na Drodze Mlecznej w Układzie Słonecznym 
jest nasza planeta – Ziemia. 
A na tej planecie mieszkają ludzie, 
zwierzęta, rośliny i drzewa. 
I od nas, ludzi, zależy, czy Ziemia 
to miejsce piękne i czyste. 
Czy słońce świeci, śpiewają ptaki, 
czy dobrze tu żyje się wszystkim. 
 
Ref.: Kiedy będę duży, będę dbał o Ziemię, 
żeby tutaj było piękniej i zieleniej. 
Żeby ludzie żyli w środowisku czystym 
i byli radośni, zdrowsi i szczęśliwsi. 
Dbajmy więc o Ziemię, dbajmy o przyrodę, 
niech powietrze zawsze będzie czyste, zdrowe 
i przejrzyste wody w rzekach i jeziorach. 
Dbajmy o to dla nas i przyszłych pokoleń! (2 x) 
 
Parlando: Od nas też zależy, jak będzie na Ziemi, 
choć jesteśmy mali, już tak dużo wiemy! 
Śmieci segregujmy, wodę oszczędzajmy! 
O naszą planetę dbajmy! O naszą planetę dbajmy! 
I od nas, ludzi, zależy, czy Ziemia 
to miejsce piękne i czyste. 
Czy słońce świeci, śpiewają ptaki, 
czy dobrze żyje się tu wszystkim. 
 
Ref.: Kiedy będę duży, będę dbał o Ziemię… 
 
A teraz proponuje zabawę do piosenki pt. „Butelkowe -eko rytmy”   
do niej potrzebne będzie wykonanie swojego  własnego  instrumentu 
perkusyjnego.  
Do małej plastikowej butelki, (po napoju, jogurcie itp.), 
wsypcie garść ziaren (grochu, ryżu lub kaszy) zakręćcie i instrument gotowy.  
Teraz włączcie jeszcze raz piosenkę i improwizujcie do muzyki potrząsając lub 
stukając butelką, uderzając o kolana, o podłogę.  
A może ozdobicie swój instrument i wykorzystacie go w ciągu dnia  do wspólnych 
zabaw? ☺ 

      Kolejną zabawą jaką proponujemy to zabawa pt.  „Ruch łagodzi stresy” ☺ 
będziemy do niej potrzebować chustki, apaszki.  



Spróbujcie razem z rodzicami, z pomocą chustek zatańczyć do poniższej piosenki 
naśladując ruchy dzieci. 
 
                  https://www.youtube.com/watch?v=YQNaA-U9Lcc 
 

  Udanej zabawy!  ☺ 
 

A teraz kolejna propozycja . Pokoloruj ilustracje według kodu. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YQNaA-U9Lcc

