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ŚWIADOMIE DBAJMY O ZIEMIĘ 

  

Dzisiaj mam dla Was propozycje do myślenia, zastanowienia się nad bardzo 

poważną sprawą. Najpierw zacznijcie od wysłuchania poniższego wiersza: 

 

„Sznurek Jurka” L. Szołdry 

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 

 

Wy z pewnością wiecie, jak szkodliwe jest  wyrzucanie  śmieci  gdziekolwiek 

zamiast  do   kosza,    bo  to   zwyczajnie   zaśmiecanie   Ziemi.   Każdy   woli 

przyjemne, kolorowe i pachnące otoczenie. Zatem Wy dawajcie innym wzór, 

bo   przecież  dokładnie  znacie   zasady   segregowania  śmieci: 

 

ZoZi – „Świat w naszych rękach” (ekologiczna piosenka dla 

dzieci) 

 

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

                                   

                      

                           

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


Tekst piosenki:     

 

Ci co lubią segregację 

Otóż oni mają rację 

Gdy w osobne pojemniki 

Lecą papier, szkło, plastiki 

Cały świat jest w naszych rękach 

Właśnie o tym ta piosenka 

Możesz dbać o cały świat 

Chociaż masz niewiele lat 

A recykling trudne słowo 

Chodzi o to, by na nowo 

Z naszych śmieci zrobić coś 

Papier, plastik albo szkło 

Więc dorośli oraz dzieci 

Posłuchajcie 

Sprawą śmieci trzeba zająć się dziś 

Żeby jutro dobrze żyć 

 

Niestety wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak potrzebne są takie 

odpowiedzialne zachowania: 

 



             Ekologiczny dom - bajka edukacyjna: 

 

          https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs 

 

 

                                            

 

 

Teraz zobaczcie, jak codzienne zwykłe czynności mają niezwykłe znaczenie 

dla przyrody: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xmx2Yn5mutI 

https://www.youtube.com/watch?v=6jIaQJIaNCs 

 

 

Karty pracy 4 s.71,72,73 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs
https://www.youtube.com/watch?v=Xmx2Yn5mutI
https://www.youtube.com/watch?v=6jIaQJIaNCs


 Zadanie do wykonania ( przypomnijcie sobie kolory 

pojemników do segregacji śmieci), pokolorujcie kredkami 

pojemniki. 

      



   Proszę przygotować dziecku cyferki do wklejenia. 

   Policz kwiaty, wklej odpowiednią cyfrę: 

 

 

 

Gimnastyka dla dzieci w domu :) 



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

 

EKOLOGICZNY DOMEK – praca plastyczna 

 

Potrzebne: 3 rolki po papierze toaletowym, 3 kawałki papieru do oklejenia 

rolek, trójkąt na dach, prostokąt na drzwi, 

3 prostokąty na okna, 6 paseczków na szprosy, 6 prostokątów na okiennice. 

Rolki oklejamy, wystające fragmenty zaginamy do wewnątrz rolki. Następnie 

wszystkie trzy rolki sklejamy ze sobą. Na wierzch naklejamy dach, drzwi i 

okna. Potem kolejną rolkę malujemy na brązowo lub oklejamy. Doklejamy 

koronę z zielonego papieru. 

Naklejamy kulki z bibuły i kolorowe guziczki. Potem ustawiamy bajecznie 

kolorową ulicę. 

  

 

 W celu urozmaicenia wspólnie spędzanego czasu 

przedstawiam Państwu propozycje na stronach: 

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


 

https://panimonia.pl/2020/03/16/w-co-sie-bawic-w-domu-najlepsze-

pomysly/ 

https://panimonia.pl/2020/03/16/pandemia-w-co-sie-bawic-w-domu/ 

https://panimonia.pl/2020/03/18/zabawy-ruchowe-i-gimnastyczne-dla-

przedszkolakow/ 
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