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DBAMY O ŚRODOWISKO 

 

 

Cele: 

• Zachęcanie do wypowiadania się na określony temat. 

• Kształtowanie postaw proekologicznych. 

• Wdrażanie do uważnego słuchania. 

 

1.Obejrzyj film (biosystem.pl)  
 
                    https://www.youtube.com/watch?v=GwD5Pzc99Bs 

 

 2. „Dbamy o nasze środowisko” B. Koronkiewicz. – posłuchaj opowiadania         
czytanego przez rodzica i odpowiedz na pytania  

 

- Pani w przedszkolu dzisiaj nam mówiła, że powinniśmy wszyscy dbać 

o nasze środowisko. Jutro będziemy rozmawiać, jak można to robić, 

a ja nic na ten temat nie wiem – powiedział Tomek przy kolacji. 

- Jak to nic nie wiesz? – zdziwiła się mama. Przecież my zawsze staramy 

się postępować zgodnie z zasadami ekologii. 

- A co to znaczy? 

- To znaczy, że robimy wszystko, aby dbać o Ziemię. 

- Na przykład? 

- Na przykład segregujemy śmieci. Oddzielnie wyrzucamy makulaturę, 

oddzielnie szkło, plastiki, odpady zielone. Nie należy marnować tego, 

co da się powtórnie przetworzyć. 

- A oddzielnie elektrośmieci – wtrącił tata. – Żeby nie zaśmiecały nam 

planety, trzeba je specjalnie utylizować. 

- To, dlatego w sklepach są pojemniki na stare baterie, a w aptekach 

na lekarstwa? Żeby ich nie mieszać z innymi śmieciami? – spytał Tomek. 

- No właśnie. 

- Używamy też ekologicznych toreb – powiedziała mama. 

- I oszczędzamy wodę – dodała Małgosia, starsza siostra Tomka. Dlatego 

Ci mówiłam, żebyś ją zakręcał, jak myjesz zęby, bo masz już wodę 

w kubeczku. 

https://www.youtube.com/watch?v=GwD5Pzc99Bs


- Ale dlaczego mamy oszczędzać wodę, przecież jest jej dużo – zastanowił 

się Tomek. 

- My mamy dużo, ale jest wiele miejsc na Ziemi, gdzie jej brakuje. Nie 

można marnować wody bez potrzeby. 

- Żywności też nie można marnować. Trzeba kupować tyle, ile się zje 

i nakładać na talerz też tyle, ile dasz radę zjeść. Zobacz, nie ruszyłeś 

jeszcze swojej porcji – zwróciła uwagę mama – a jedzenia nie można 

wyrzucać. 

- Tak, tak, wiem, że jedzenia też brakuje na świecie. Zagadałem się, ale 

zaraz zjem, bo jest pyszne – powiedział Tomek i zabrał się za swoją 

kolację. – Najważniejsze, że już wiem, co jutro powiem w przedszkolu. 

- I pamiętaj o gaszeniu światła, gdy wychodzisz ze swojego pokoju, bo 

energię też trzeba oszczędzać – uśmiechnął się tata. 

– Myślę, że jak wszystkie dzieci we wszystkich przedszkolach nauczą się 

dbać o swoje najbliższe środowisko, to nasza planeta będzie piękna, 

zielona i przyjazna swoim mieszkańcom jeszcze przez wiele, wiele lat. 

 

Rozmowa w oparciu o wysłuchane opowiadanie. 

 

- O czym dzieci z grupy Tomka będą rozmawiać na zajęciach? 

- Jakich zasad przestrzega rodzina Tomka? 

- Jak należy postępować ze śmieciami? 

- Co to są elektrośmieci? 

- Co należy oszczędzać? 

- Kogo można nazwać przyjacielem Ziemi? 

 

3. Przeczytaj tekst ze strony 1 cz.4. Odpowiedz na pytanie. Czy Wanda jest 
przyjacielem przyrody? 

 

 



                           4. Dla relaksu zagraj z rodzicami w grę. 

 

 

DBAM O ŚRODOWISKO 
- GRA PLANSZOWA 

 
DO GRY POTRZEBNA JEST KOSTKA I PIONKI. STARTUJEMY Z ZIELONEGO 

POLA. PORUSZAMY SIĘ O TYLE PÓL, ILE WZKAŻE KOSTKA. PAMIĘTAJMY O 
POLACH FUNKCYJNYCH. WYGRYWA TEN GRACZ, KTÓRY JAKO PIERWSZY 

DOTRZE NA METĘ. 
 

 WYRZUCIŁEŚ DO KOSZA 
ELEKTROŚMIECI. COFASZ SIĘ 5 PÓL. 

 

 
 

ROBIĄC ZAKUPY PAMIĘTAŁEŚ O 
EKOLOGICZNYCH OPAKOWANIACH. 

PRZESUWASZ SIĘ O 2 POLA DO PRZODU. 
 
 
 

 WYRZUCAJĄC ŚMIECI 
PAMIĘTAŁEŚ O ICH SEGREGACJI. PRZESUWASZ SIĘ 

3 POLA DO PRZODU. 
 

 

 NIE ZAKRĘCIŁEŚ WODY PO UMYCIU 
RĄK. TRACISZ JEDNĄ KOLEJKĘ. 

 

 

 NAWET KRÓTKIE ODCINKI DROGI 
POKONUJESZ ZAWSZE SAMOCHODEM. COFASZ 

SIĘ 2 POLA 
 



 



5. Policz śmieci nad każdym koszem. W którym koszu jest najwięcej śmieci, a 
w którym najmniej. 

 
6. Połącz śmieci z właściwymi pojemnikami 

 

 

 

 

 

 

 

  

6.  
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Pomyśl i wskaż co powstało z tych odpadów w procesie recyklingu. 

 
 

8. Zabawa matematyczna 

 



9. Narysuj szlaczki  (dodatkowe zadanie dla chętnych dzieci.) 

                     

                                                                            
 



Miłej zabawy 

Wioletta Lipa 

 

 

 

 

 
Materiały poglądowe wykorzystane w tym projekcje dydaktycznym, pozyskane ze stron internetowych, biblioteki i 
zasobów nauczyciela, służą wyłącznie celom edukacyjnym w okresie kwarantanny narodowej ad.: Covid – 19 

 


	DBAM O ŚRODOWISKO

