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Piosenka   „Ziemia  to wyspa zielona – piosenki dla dzieci’  youtube  

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

Nie warto mieszkad na Marsie, 
 nie warto mieszkad na Venus.  
Na Ziemi jest życie ciekawsze, 
 powtarzam to każdemu  
 
Ref. Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,  
wśród innych dalekich planet.  
To dom jest dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,  
więc musi byd bardzo zadbany.  
 
Chcę poznad życie delfinów  
 i wiedzied co piszczy w trawie.  
Zachwycad się lotem motyla  
i z kotem móc się bawid.  
 
Ref. Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,  
wśród innych dalekich planet.  
To dom jest  dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,  
więc musi byd bardzo zadbany.  
 
Posadźmy kwiatów tysiące.  
Posadźmy krzewy i drzewa,  
niech z nieba uśmiecha się słooce,  
pozwólmy ptakom śpiewad. 
 
 Ref. Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,  
wśród innych dalekich planet. 
 To dom jest  dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,  
więc musi być bardzo zadbany. 

 

Posłuchajcie  uważnie piosenki i powiedzcie o czym ona opowiada?  

A teraz zabawa przy piosence  

„Dziwne dźwięki”. Rodzic rozkłada na podłodze różne przedmioty, które 

wydają dźwięki, np. gazeta, butelka plastikowa z grochem lub koralikami 

wewnątrz, 2 pokrywki, dwie drewniane kredki itp. Dziecko chodzi po pokoju 

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


słucha piosenki i próbuje śpiewad fragmenty i jednocześnie gra na wybranym 

kolejno „instrumencie”. Każdą zwrotkę i każdy refren gra na innym.   

 

„Kolorowa Ziemia”- zabawa ilustracyjna z kolorowymi apaszkami.  

Weźcie do rąk kolorową apaszkę, szalik, lub gazetę. Spróbujcie zaśpiewad i 

zataoczyd dowolnie według własnego pomysłu. Możecie przy tym podrzucad, 

machad, przekładad z ręki do ręki apaszkę, podskakiwad wesoło .  

Zaproście do taoca rodziców.   

Postarajcie się nauczyd śpiewad naszą nową piosenkę,  a w przedszkolu 

urządzimy Wielki Festiwal Piosenki.  

A może ktoś pochwali się i przyśle nam filmik jak pięknie śpiewa. Czekamy.  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A teraz usiądźcie i zróbcie dwiczenia z podręcznika „Dzieciaki w akcji” cz. 3 ze 

str.  64, 65.  


