
 

Mali ekolodzy 
(19.04 – 23.04) 

 

1. Wysłuchanie wiersza G. Koby pt., „Rzeczka” 

 

Była sobie książeczka, 

a w tej książeczce płynęła rzeczka. 

Taka malutka, srebrzysta biała, 

aż tu nagle oniemiała. 

Stanęły nad brzegiem 

dzieci niegrzeczne 

i zabrudziły całą rzeczkę. 

Powrzucały wszystko, co miały 

i do kąpieli się rozebrały. 

A rzeczka na to: 

-Nie lubię bardzo 

gdy ktoś mnie zaśmieca! 

Wszystkim takim 

wymierzam karę 

i kąpać się im 

nie pozwalam wcale! 

Kiedy dzieci to usłyszały 

nagle wszystkie posmutniały. 

-Nie będziemy już więcej 

wrzucać śmieci ! 

Zaczniemy ostrzegać 

niegrzeczne dzieci! 

Jutro nad twoim brzegiem 

tabliczkę postawimy: 

BĄDŹ PRZYJACIELEM PRZYRODY 

I NIE ZAŚMIECAJ WODY!!! 

 

Rozmowa na temat treści wiersza. 

- kto przyszedł nad rzekę? 

- co zrobiły dzieci? 

- co powiedziała rzeka? 

- co dzieci obiecały rzece? 

- jak dzieci mogą dbać o środowisko? 



 

2. Zabawa sprzątamy las. 

 

Na podłodze rozłożone są różne pudełka, butelki, gazety, plastikowe torebki itp. Oraz 

pojemniki z napisami: makulatura, plastik, szkło. Dziecko ogląda porozrzucane śmieci, 

omawia, z czego są zrobione. Rodzic pokazuje dziecku pojemniki na odpady i wspólnie 

ustalają, co powinno znaleźć się w każdym koszu. Przy muzyce dziecko spaceruje po całym 

pokoju i „sprzątają las”- zbierając i segregując śmieci do pojemników. 

 

3. Uzupełnij tekst odpowiednimi wyrazami. Zadanie do wykonania z pomocą rodzica!  

 

chronimy, środowisko, szkło, worki, pojemniki, śmieci, plastiku, pomagamy, papieru, puszki, 

mleku, zasady 

 

Aby dbać o , warto poznać  segregacji śmieci. Na podwórkach stoją 

specjalne, kolorowe . Barwa pojemnika określa rodzaj . Do żółtego 

wrzucamy przedmioty wykonane z metalu lub . Mogą to 

być  foliowe,  po konserwach albo kartony po . W 

pojemnikach niebieskich umieszczamy śmieci z . Do zielonych 

wrzucamy . W ten sposób  odzyskiwać surowce i  przyrodę. 

 

4. Praca plastyczna – recyklingowe drzewo. 

 

Do wykonania pracy potrzebne będą: 6 rolek po papierze, plastikowe zakrętki po napojach, 

farby, pędzle, klej lub taśma dwustronna, biała kartka, kredki, mazaki. 

 

Na białej kartce rysujemy farbą koronę naszego drzewa i pozostawiamy do wyschnięcia.  

W między czasie brązową farbą malujemy rolki po papierze, również pozostawiamy do 

wyschnięcia. Po wyschnięciu korony drzewa przyklejamy na nią  zakrętki po napojach  - będą 

to nasze owoce, kwiaty :) Rolki po papierze przyklejamy tak aby utworzyły pień naszego 

drzewa. Dowolnie wybranym narzędziem (kredki, farba, farby) tworzymy tło naszej pracy 

(niebo, kwiaty, ptaki – co podpowie wyobraźnia) 

 

 


