
21.04.2020r. 

Temat: Co to jest ekologia ?

Kochane dzieci, 

Czy wiecie, że 22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi ? Dlatego w tym tygodniu 
będziemy zgłębiać informacje na temat ekologii  

1.

 Powiedz, jak nazywa się planeta, na której mieszkamy ? 
 Obejrzyj obrazek i powiedz, jakie różnice widzisz pomiędzy lewą  a 

prawą częścią naszej planety? 
 Która część bardziej Ci się podoba ? Dlaczego? 
 Z prawej strony nasza planeta wygląda, jakby chorowała. Zastanów się i 

powiedz, dlaczego Ziemia choruje ? 
 W jaki sposób ludzie szkodzą naszej planecie ? 
 Jak ludzie mogą pomóc planecie, aby była zdrowa?
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2. Praca z wierszem pt. „Mali strażnicy przyrody”

Dziś ekologia modne słowo,
przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową.
Jej strażnikami się ogłaszamy,
od dziś przyrodzie my pomagamy!

Gdy ktoś bezmyślnie papierek rzuci,
musisz takiemu uwagę zwrócić.
Nie można przecież bezkarnie śmiecić,
to wiedzą nawet przedszkolne dzieci.

Nie wolno łamać gałęzi drzew,
bo pięknie płynie z nich ptasi śpiew.
A kiedy bocian wróci z podróży, 
gniazdo niech znajdzie, na nie zasłużył.

Pozwól dżdżownicy do ziemi wrócić,
po co jej dzieci mają się smucić.
Niech barwny motyl siada na kwiatach,
żyje tak krótko, niech wolny lata.

A zimą nakarm głodne ptaki,
sikorki, wróble, wrony, szpaki.
Powieś na drzewie karmnik mały,
będą ci wiosną za to śpiewały.

Choć ekolodzy jeszcze z nas mali
uczyć będziemy tego wandali.
Matka natura nam wynagrodzi,
jeśli z przyrodą będziemy w zgodzie.

Rozmowa z dziećmi na podstawie wiersza:
 Jak myślisz, co to jest ekologia?
 Co my możemy zrobić dla przyrody ?

Komentarz do dzieci: Ziemia to najcenniejsze miejsce we wszechświecie – to 
nasz dom ! 

Niestety niektórzy ludzie zapomnieli o tym, że o Ziemię należy się troszczyć, 
dlatego Ziemia dziś choruje i potrzebuje Naszej pomocy ! 
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3. Obejrzyj dwie bajki edukacyjne: 

https://youtu.be/PYd88-RyaLs   - Ekologiczny dom 

https://youtu.be/0WS8vo0iD2k   -  Rady na odpady 

4. Na podstawie wiersza i bajek stwórz  „Kodeks przyjaciela przyrody”: 
 Kodeks może być wykonany w formie plakatu, książeczki lub własnego 

pomysłu. 
 Proponuję, aby w kodeksie zostały zawarte pomysły dzieci: co robić  i 

czego nie robić chcąc pomóc Planecie. 
 Technika dowolna  

Fotorelacja bardzo mile widziana ! Powodzenia  
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