
Dzień dobry Biedroneczki, dzień dobry rodzice!  

Przed nami kolejny dzień. Oto nasze propozycje. 

 

1. „ Ekologiczna gimnastyka”- waszym zadaniem kochane dzieci jest wykonanie poniżej 

wypisanych zadań. Z pewnością wam się uda ! 

 

2. „Ochroń Ziemię”- poznaliście ostatnio tę piosenkę, zachęcamy was, abyście podczas robienia 

swoich prac słuchali jej i utrwalali. 

3. Suchanie opowiadania pt.” Dobre rady na odpady, czyli ekologiczny Czerwony Kapturek” 

Szedł sobie do babci Kapturek Czerwony 

Wtem w lesie przystanął okrutnie strwożony. 

Lecz to nie z powodu strasznego wilczyska, 

Któremu ze ślepiów błyskawica tryska. 

To śmietnik okropny przy drodze, w młodniku. 

Papiery, żelastwo, butelek bez liku. 

Ach, któż to mógł zrobić?- zapyta dzieweczka. 

Przez taki bałagan popsuta wycieczka. 

Lecz nagle zza krzaków dobiega szuranie. 

Ucieka Kapturek- co teraz się stanie? 

I chowa się szybko w największą gęstwinę 



Spogląda w przestrachu, zgaduje przyczynę. 

To wilk, ten niecnota, ten brudas, co z nory, 

Wynosi odpadków dwadzieścia trzy wory. 

Porządki dziś robi i czyści chałupkę. 

Lecz śmieci wynosi do lasu, na kupkę. 

 

 

Czerwony Kapturek wybiega na ścieżkę: 

„Nie ma na co czekać, urządzę koleżkę”. 

I biegnie czym prędzej, mijając pokrzywy, 

Na leśną polanę, gdzie mieszka myśliwy. 

Pan myśliwy właśnie jadł ciepłą potrawę, 

Kiedy mu Kapturek opowiedział sprawę. 

Wnet bierze kapelusz i strzelbę na bary: 

„Już ten bałaganiarz nie uniknie kary”. 

W wysprzątanej izbie leży wilk na brzuchu. 

Budzi go myśliwy: „Wstawaj ty śmieciuchu. 

Bierz się do roboty, wywieź z lasu śmieci. 

Wstyd, żeby porządku uczyły cię dzieci”. 

„Lecz co miałem zrobić?”- zaczął się wilk żalić. 

„Co z furą odpadów- zakopać czy spalić?” 

Czerwony Kapturek na to mu odpowie: 

„Segregacja śmieci wyjdzie ci na zdrowie”. 

„Co to segregacja?”- dziwi się wilczysko. 

„Do jednego worka wrzucać trzeba wszystko?” 

„Nie”- mówi Kapturek. „Aby mieć wyniki, 

Trzeba poustawiać różne pojemniki. 

Na szkło kolorowe, na butelki białe, 

Gazety, plastiki, puszki zardzewiałe. 

Rozdzielaj sumiennie papier od żelaza, 

To zniknie na zawsze odpadków zaraza. 

 

 

Kiedy pojemniki napełnisz śmieciami, 

To z firmy przyjedzie traktor z przyczepami. 

Do fabryk wywiezie ten majątek cały, 

Żeby z nich nowiutkie przedmioty powstały. 

Możesz w punktach skupu śmieci się pozbywać, 

A wtedy pieniążków będzie ci przybywać”. 

Wilk na tę wiadomość tak się rozradował, 

Że zrobił porządki, wszystko segregował. 

Choć trochę się zmęczył, był zadowolony. 

Nowiutki kapelusz zakupił dla żony. 

 

 



 

Z bajeczki tej morał wynika dla dzieci: 

Nauczmy się wszyscy segregować śmieci. 

Nie powstanie wtedy żadne wysypisko, 

I będziemy mieli czyste środowisko. 

 

- Co zobaczył Kapturek w lesie? 

- Skąd wzięły się śmieci w lesie? 

- Co możemy powiedzieć o zachowaniu wilka? 

- Jak rozwiązany został problem śmieci? 

- Co to są odpady i skąd się biorą? 

- Czy możemy wyrzucać odpady gdziekolwiek? 

- Na czym polega segregacja śmieci? 

 

 

 

 

Kolejne obrazki przedstawiają pojemniki w różnych kolorach i odpowiednie odpady, które powinny 

się w nich znaleźć. Przyjrzyjcie się ! 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

4. „Ekologiczne drzewko”- do tej pracy plastycznej będzie potrzebna zużyta rolka papieru, 

papier ksero w kolorze zielonym ( lub biały papier pokolorowany zieloną kredką, mazakiem), 

plastelina. Praca polega na wycięciu z zielonego papieru ksero korony drzewa, następnie 

przyklejenie jej do rolki papieru, którą wcześniej pokolorujcie na brązowo. Z plasteliny dzieci 

powinny ulepić małe jabłuszka, gruszki, wiśnie, śliwki ( wybór należy do dziecka) a następnie 

owoce powinny zostać naklejone na koronę drzewa. I tak oto powstanie piękne ekologiczne 

drzewko. 

 

 

Jeśli macie ochotę utrwalić wiadomości z dzisiejszych zajęć 

poniżej dołączamy proponowane przez nas karty pracy, które 

możecie wykorzystać. 

Bardzo dziękujemy za poświęcony czas i tak wspaniałe      

prace, które wykonujecie. 

Jesteśmy z Was bardzo dumne i tęsknimy za Wami -               

pani Lidzia i pani Asia. 
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