
 

Potrzebne materiały: odgłosy lasu, film “ w kontakcie z naturą”; kartka; 

długopis lub mazak; poplątany sznurek, skórka od banana, papierki po 

cukierkach, butelki plastikowe i szklane, puste kubki i opakowania po 

produktach itp.; szary arkusz papieru lub koc; worki plastikowe lub pojemniki z 

napisami: makulatura, plastik, szkło; wstążka lub sznurek, klej, nożyczki, 

kolorowe gazety; nie używana płyta CD. 

 

TEMAT TYGODNIA: DBAMY O NASZĄ PLANETĘ 

 

TEMAT DNIA: Mali ekolodzy 

23.04.2020r. (czwartek) 

 

1. “Nasza Planeta –Ziemia” –wprowadzenie w tematykę zajęć. 

Rodzic opowiada dziecku o naszej planecie: 

„Ziemia była zawsze naszym domem, kiedyś ludzie bardzo ją kochali, troszczyli 

się o nią i opiekowali. Nazywali ją Matką i nadali jej piękne imię Gaja. Później 

ludzie zapomnieli o tym, zaczęli ją niszczyć, siłą wydzierać jej bogactwa i 



tajemnice. Dlatego Ziemia dziś bardzo choruje i potrzebuje naszej pomocy. 

Jakiej? Zaraz zobaczymy”. 

 

2.  “W kontakcie z naturą”–  oglądanie filmiku. 

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ 

 

3.  “Jesteśmy EKO” – rozmowa na temat obejrzanego filmiku oraz 

stworzenie listy “ekologicznych” zachowań. 

Rodzic prosi dziecko: Zastanówmy się, jakie działania podejmowane przez nas 

w domu, możemy nazwać “ekologicznymi”. Co robimy i co możemy zrobić dla 

naszej planety? Stwórzmy razem listę! Rodzic zapisuje na kartce papieru 

propozycje, a następnie wywiesza w widocznym miejscu w domu.  

 

Przykładowa “EKO LISTA”: 

1) Sprawdzam, czy w domu nie pali się niepotrzebne światło. 

2) Podczas mycia zębów, zakręcam wodę. 

3) Zbieram zużyte baterie do słoika. 

4) Segreguję prawidłowo śmieci. 

5) Ubrania z których wyrosłem, oddaję potrzebującym dzieciom. 

 

4. „Sznurek Jurka”  - inscenizacja wiersza L. Szołdry. 

 Na dywanie rozłożony jest szary arkusz papieru lub koc – imitujący boisko. 

Dziecko siedzi obok  a rodzic  inscenizuje wiersz, rzucając na papier 

poszczególne rzeczy, o których jest mowa w wierszu. W ten sposób tworzy się 

wielkie dzikie wysypisko. 

 

Tuż za szkołą, bardzo blisko, 

kiedyś tam wyrzucił Jurek 

poplątany stary sznurek 



A nazajutrz obok sznurka 

od banana spadła skórka 

wyrzucona przez Karola. 

Tam też wkrótce Jaś i Ola 

wyrzucili bez wahania 

swoje torby po śniadaniach 

stos papierków po cukierkach 

wysypała tam Walerka 

Na papierki spadła ścierka, 

jakaś pusta bombonierka, 

I od lodów sto patyków 

pustych kubków moc z plastiku. 

Ot tak, od sznurka Jurka, 

wnet urosła śmieci górka, 

A z tej górki wielka góra, 

której szczyt utonął w chmurach 

Nie ma miejsca na boisko 

lecz śmietnisko mamy blisko 

Rodzic dorzuca jeszcze plastikowe butelki, szklany słoik, puszkę po 

napojach. 

 

Rozmowa na temat wiersza: 

- W jaki sposób boisko zamieniło się śmietnik? 

- Jak oceniasz postępowanie Jurka i jego kolegów? 



- Czy Jurek przewidział konsekwencje wyrzucenia przez siebie poplątanego 

sznurka? 

- Czy znasz miejsca przeznaczone na odpady? 

- Co należy robić ze śmieciami, takimi jak butelki po napojach, papierki po 

kanapkach, cukierkach…? 

 

5. „Sprzątamy las”- zabawa dydaktyczna. 

Na podłodze rozłożone są różne pudełka, butelki, gazety, plastikowe torebki 

(materiały które były wykorzystane w w/w wierszu) oraz pojemniki z napisami, 

ewentualnie kosze, które państwo posiadacie w domach lub worki na odpady: 

- papier (pudełko z napisem  lub worek niebieski) 

 

 

 

 

 

 



- tworzywa sztuczne i metale (pudełko z napisem lub worek żółty) 

 

- szkło (pudełko z napisem lub worek zielony) 

 



- odpady biodegradowalne (pudełko lub worek brązowy)

 

Dzieci oglądają porozrzucane śmieci, omawiają, z czego są zrobione. Rodzic  

pokazuje dziecku pojemniki na odpady i wspólnie z dziećmi ustala, co powinno 

znaleźć się w każdym koszu lub worku. Przy odgłosach lasu: 

https://www.youtube.com/watch?v=1tiuz51myA4  

dziecko spaceruje po pokoju i „sprząta las”- zbierając i segregując śmieci do 

pojemników.  

 

6. “Medal przyjaciela Ziemi” – praca techniczna. 

Rodzice wraz z dzieckiem tworzą medal “Przyjaciela Ziemi” wykorzystując: 

porysowaną płytę CD, wstążki, kolorowe gazety, mazaki,  klej i nożyczki. 

Przykładowe propozycje kształtu medali : 

https://www.youtube.com/watch?v=1tiuz51myA4


  

  Jesteśmy ciekawe waszych propozycji! 

 

7. Przysięga „Przyjaciela Ziemi” – zabawa.  

Rodzic zakłada dziecku medal, który stworzyli i następnie prosi aby dziecko 

powtarzało tekst przysięgi: 

Ja „Przyjaciel Ziemi” przyrzekam: 

Nie zostawiać śmieci w lesie, 

Nie hałasować, 

Wody i prądu nie marnować, 

Dzień Ziemi świętować, 

Ze zwierzętami być za pan brat 

I uśmiechać się każdego dnia jak mały chwat. 

 

 

8. Karty pracy dla chętnych dzieci: 

https://panimonia.pl/wp-content/uploads/2020/04/eko-karty-pracy.pdf 


