
Zabawy dla ekologów. (21.04.2020 r.)

1. Kolorowanki ekologiczne.

https://447b18fd-94e7-44f2-bf5b-

79f5806bde77.filesusr.com/ugd/8155ca_2eaf1c5f0f054148a425a975665f609e.pdf 

2. Ekologiczne kupony szczęścia.

https://447b18fd-94e7-44f2-bf5b-

79f5806bde77.filesusr.com/ugd/8155ca_fd78b3bd44bf488a9c3bb4a73e331877.pdf

3. Domowe porządki – etykiety na słoiki.

https://447b18fd-94e7-44f2-bf5b-

79f5806bde77.filesusr.com/ugd/8155ca_32da4584785b4d9eb0f58b12f412d7a9.pdf 

4. Gra Ekodomino.

https://447b18fd-94e7-44f2-bf5b-

79f5806bde77.filesusr.com/ugd/8155ca_3b38f2af2ed3455a8d1b4d2fb65657ff.pdf 

5. Zadania dla bystrzaków.

https://view.genial.ly/5e9d902b124e5b0d7be5cc2a/interactive-image-zadania-dla-bystrzakow?

fbclid=IwAR3eNwE31bA299PXYaFx_iyBF9LDsXpEeJwIZDwSfmPliosumA94JUW_xOE 

6. Zwierzogra.

https://view.genial.ly/5e9aa6013b26f10da5b98f7b/game-zwierzogra-swietica-sp-115-w-warszawie?

fbclid=IwAR1XDVemK6DAbvaSlresjSfo7yodm4mAbxAeD9JV0J7KG_Z_wG5TcHdgibQ 

7.Ratunek dla Ziemi.

https://view.genial.ly/5e8deb0f124be30da50566c0/game-breakout-escape-room-ratunek-dla-ziemi?

fbclid=IwAR2xXUPP3pFldcddUy2KOGe7__6x2zTJht6b6XvMnZoza2HAjRkU2Imw5JQ 

8. Ocal Ziemię.

https://view.genial.ly/5e9d7157594d3b0da3e780e8/game-breakout-ocal-ziemie?

fbclid=IwAR3RkOqUsJHrtfWKRm1ji8QVqvXhSyqQjSJuxz17O-EhxQ5QjWB3Itbfr5o 

9. Zabawy ekologiczne.

https://view.genial.ly/5e9b85b3b65e370dac77dc18/game-breakout-dzien-ziemi?

fbclid=IwAR0gMM9Pa7CAPERQqbIttxAygCR5ISa0XI8hfOSHN1icg2iN8i3w7ysy6Ok

10. Dzień Ziemi – piosenka, wiersz, quiz, kolorowanka.

https://view.genial.ly/5e9422d13abe390d9849327f/interactive-content-dzien-ziemi?

fbclid=IwAR2ZUz1aAI-VAYiEeBRx_n3W-bWYkF_lnto0yqBj7t3upInJAI9AmemPIYk  



11. Bocian – wiosenna praca plastyczna.

Bocian z papieru to prosty pomysł na wiosenną pracę plastyczną dla dzieci. Nasz bocian to wesoła  

i ciekawa dekoracja na parapet, a z wykonaniem powinny sobie poradzi samodzielnie nawet 

kilkulatki. Młodsze dzieci mogą sklejać elementy bociana wycięte przez rodziców lub nauczyciela.

Do wykonania bociana potrzebujesz: 2 białe kartki z bloku A4, czarny i czerwony papier, 

nożyczki, klej. Opcjonalnie czarna i czerwona farbka lub tusz do malowania, jeśli nie masz 

kolorowych kartek.

 Podstawą naszego bocian jest stożek. Wykonujemy go z białej kartki zwijając ją do środka              

i podklejając na końcu boki. Zrobienie stożka z papieru jest bardzo prostym zadaniem. Wasz stożek 

jest już wycięty i sklejony zabieramy się za skrzydła. Rysujemy na kartce od jednego boku do 

drugiego duży łuk, a następnie linię falistą po środku i na dole. Możesz zerknąć na zdjęcia poniżej. 



Dolna część skrzydeł, którą oddzieliliśmy falistymi liniami będzie czarna. Możesz skrzydła okleić 

czarnym papierem, bibułą, pomalować, farbą, tuszem lub wykleić plasteliną. Technika jest dowolna 

postaraj się wykorzystać takie materiały, które masz w domu.

 Wycięte skrzydło zostawiamy do wyschnięcia i zabieramy się za wycięcie kolejnych części 

naszego bociana z papieru. Z białej kartki wycinamy okrągłą głowę, a z czerwonej długie nogi         

i dziób. Nogi będziemy potem zginać w harmonijkę, a dziób najłatwiej wyciąć w długi trójkąt ze 

kawałka złożonej na pół czerwonej karteczki. Poniżej widać szablon naszego bociana. Oczy 

wycięliśmy z czarnego i białego papieru, ale można je też narysować pisakiem lub kredką.

Starsze dzieci powinny poradzić sobie z wycinaniem samodzielnie. Młodszym dzieciom możemy 

pomóc w wycięciu drobniejszych elementów. Potem dziecko samodzielnie wszystko poskleja.



 



Do klejenia możecie użyć klej introligatorki, magic lub szkolny w tubie. Najpierw składamy          

w harmonikę nogi bociana, a następnie przyklejamy je do podstawy stożka. Do głowy bociana 

doklejmy oczy, dziób i dopiero przyklejamy ją do wierzchołku naszego stożka. Na koniec 

doklejamy skrzydła i nasz bocian z papieru jest już gotowy!



Miłej zabawy

Pozdrawiam Marlena Mastalerz


