
ZADANIE 1. 
Słuchanie wiersza pt. ,,Przyjaciel Przyrody” A. Widzowskiej 

 

My, przedszkolaki, na ziemskiej kuli 

wiemy, że Ziemię trzeba przytulid, 

zadbad o lasy, powietrze, wodę, 

kwiaty, zwierzęta – całą przyrodę! 

 

To źle marnowad wodę w kąpieli 

od poniedziałku aż do niedzieli. 

Po co bez przerwy nurkowad w wannie? 

Lepiej z prysznica zrobid fontannę! 

 

Torba foliowa szczerzy zębiska. 

– Jestem z plastiku, sztuczna i śliska. 

Gdy będę plackiem leżed na wodzie, 

fokom i żółwiom chętnie zaszkodzę! 

– Ja także! – wrzeszczy ze szkła butelka. 

– W lesie się smażę niczym iskierka, 

a gdy rozgrzeję się jak ognisko, 

pożar wywołam i spalę wszystko! 

 

– Czy wy nie wiecie, okropne śmieci, 

że na planecie mieszkają dzieci? 

Szust! Posprzątamy bałagan wielki, 

osobno papier, plastik, butelki! 



 

Pstryk! Pamiętamy, by gasid światło, 

wiemy, że pożar wywoład łatwo, 

a gdy widzimy sarenkę w lesie, 

to nie wrzeszczymy, aż echo niesie! 

ZADANIE 2. Rozmowa na temat wiersza. 

- O co należy zadbad w przyrodzie? 

- Czego nie należy marnowad? 

- Czego nie należy robid z plastikowymi i szklanymi opakowaniami? 

- Dlaczego należy segregowad śmieci? 

ZADANIE 3. Rozmowa na temat segregacji śmieci. 

Drogie dzieci czy wiecie dlaczego powinniśmy segregowad śmieci? 

Dzięki segregacji odpadów na wysypiska trafia mniej śmieci. Te które można 

poddad RECYKLINGOWI , zostają ponownie przetworzone ( przerobione). I tak 

plastik zostaje ponownie stopiony, szkło trafia do huty szkła i jest przerabiane , 

a papier przerabiany jest na papier toaletowy. 

Zapamiętajcie to słowo Recykling ( tzn. przerabianie śmieci na nowe rzeczy). 

ZADANIE 4. Posegregowane śmieci wrzucamy do pojemników z różnymi 

kolorami czy pamiętacie do jakich? 

Do pojemnika żółtego wrzucimy …..plastik 

- do niebieskiego ……papier 

- do zielonego……..szkło 

- do białego ….białe przeźroczyste butelki, słoiki 

ZADANIE 5. Jeśli ktoś segreguje śmieci to jest przyjacielem przyrody. Co jeszcze 

robi przyjaciel ? Podaj cechy przyjaciela przyrody: 

Np. Przyjaciel przyrody : 

 



- nie łamie gałęzi, 

- nie depcze trawników w parku, na skwerze 

 - nie śmieci 

 - nie zrywa roślin, 

 - nie zostawia odkręconych, kapiących kranów, 

 - gasi światło w pomieszczeniu z którego wychodzi 

 

Jeśli chcecie wykonajcie na kole odznakę ,,PRZYJACIELA PRZYRODY”. 

 


