
12.04.2021. 

Drogie Serduszka, Drodzy Rodzice! 

Tematem kompleksowym w tym tygodniu jest:   Kodeks małego ekologa. 

1.Zaczniemy od porannej dawki, ruchu zapraszam do wesołej  

zabawy pt. „Na ziemi zostaje” 

https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4 

 

2.Wprowadzenie do tematu wierszykiem 

„Mały ekolog”  Mateusza Mojsak. 

Lubię dbać o środowisko, 

i wiem o nim prawie wszystko: 

gaszę światło w toalecie, 

by nie brakło go na świecie. 

Jeżdżę tylko na rowerze, 

bo to służy atmosferze, 

nie marnuję także wody, 

by świat zdrowy był i młody. 

 

Rozmowa na podstawie wiersza: 

-Co to jest ekologia? 

 „Co to jest ekologia – definicja dla dzieci 

Ekologia jest jedną z nauk która najprościej rzecz ujmując zajmuje się przyrodą 

– czyli wszystkim, co nas otacza. 

-Co to znaczy być Eko 



Osoby, które nazywają swój styl życia ekologicznym dbają o nasz dom, czyli 

środowisko. Nie krzywdzą innych zwierząt, dbają o rozwój roślin, segregują 

odpady. Ogólnie mówiąc jest to dbanie o środowisko. Aby być Eko należy 

wykonywać m.in. takie czynności: 

 wyrzucać śmieci do kosza, nie na ulicę czy pod nogi, 

 nie wyrzucać jedzenia, 

 myć owoce i warzywa przed ich spożyciem, 

 gasić światło, gdy wychodzimy z pomieszczenia, 

 sprzątać po psie 

 nie marnować wody 

 

3.Karta pracy nr 61.(Trampolina czterolatka część 3) 

Posłuchaj napisów pod rysunkami. Nalep żarówkę, kroplę wody, pojemnik na 

śmieci i kwiatek na rysunkach, do których pasują. 

4. Praca plastyczna z nieużytków- dla chętnych 

EKOLOGICZNY DOMEK 

 

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(Można też 

pomalować farbami.) 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. 

Proszę o przygotowanie na środę różnokolorowych nakrętek po napojach. 


