
Rodzice przeczytajcie dzieciom wiersz „Przyjaciel przyrody” A Widzkowska. Zaprojektujcie znaczek 

przyjaciela przyrody; Proszę nauczyć się wiersza na pamięć. 

"Przyjaciel przyrody" A.Widzowska 

My, przedszkolaki na ziemskiej kuli, 

wiemy, że Ziemię trzeba przytulić, 

zadbać o lasy, powietrze, wodę, 

kwiaty, zwierzęta – całą przyrodę! 

To źle marnować wodę w kąpieli 

od poniedziałku aż do niedzieli. 

Po co bez przerwy nurkować w wannie? 

Lepiej z prysznica zrobić fontannę! 

Torba foliowa szczerzy zębiska. 

– Jestem z plastiku, sztuczna i śliska. 

Gdy będę plackiem leżeć 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 gasić światło, 

wiemy, że pożar wywołać łatwo, 

a gdy widzimy sarenkę w lesie, 

to nie wrzeszczymy, aż echo niesie! 



Ten, kto przyrodę niszczy i truje, 

niech się kolcami jeża pokłuje! 

 

Rozwiążcie wspólnie quiz: 

 

Quiz ekologiczny dla rodziny 

1. Zagadki 

"Służy do picia, 

służy do mycia, 

bez niej na ziemi 

nie byłoby życia" /woda/ 

 

"Bywa czarny , siwy, bury. 

Płynie z kominów pod chmury" /dym/ 

 

"Pełno go wszędzie , 

choć go nie widać. 

Czyste chcemy wdychać./powietrze/ 

 

„Co to za okrągła planeta, 

na której bez wody, 

tlenu i słońca 

nie byłoby życia. (Ziemia) 

 

 

„Bardzo proszę wszystkie dzieci, 

by rzucały do mnie śmieci.” (kosz) 



 

ZAGADKI "TAK czy NIE" 

W lesie łamiemy gałęzie i niszczymy gniazda ptaków. 

Wodę należy oszczędzać. 

W parku można śmiecić. 

Do lasu idziemy odpocząć i posłuchać śpiewu ptaków. 

Śmieci wrzucamy do kosza. 

W lesie krzyczymy. 

Dymy fabryczne zanieczyszczają powietrze. 

Hałas szkodzi zdrowiu. 

 

ZAGADKI 

Czy dzięcioł jest pożyteczny? 

-nie, bo niszczy drzewa 

-tak, bo niszczy szkodniki drzewa 

 

 

Jeśli obok śmietnika w sali leży papier, to: 

-trzeba powiedzieć o tym pani nauczycielce 

-należy go podnieść i wrzucić do śmietnika 

 

Co wrzucamy do pojemnika na papier? 

-zeszyty, gazety, worki papierowe, złożone kartony 

-butelki, słoiki bez nakrętek 

 

Jakie zwierzęta przygotowują się do snu zimowego? 

-niedźwiedź, jeż 



-sikorka, gil 

 

Wiosna, lato, jesień, zima to: 

-dni tygodnia 

-pory roku 

 

Podczas akcji "Sprzątanie świata": 

-dzieci zaopatrzone w rękawice i torebki jednorazowego użytku 

zbierają odpady 

-dzieci ubrane na galowo tańczą i śpiewają 

 

Co wrzucamy do pojemnika na plastik? 

-butelki plastikowe (bez nakrętek), różne plastikowe elementy 

-szklane butelki, słoiki bez nakrętek 

 

Zdrowiej i przyjemniej żyje się tam: 

-gdzie jest czysto 

-gdzie jest wiele odpadów 

 

Co to jest recykling: 

- Duże opady deszczu 

- Zawody w jeździe samochodem, 

- Przetwarzanie odpadów, ponowne puszczenie w obieg 

materiałów z nich odzyskanych 

 

   Kto opiekuje się lasem: 

- leśniczy 



- piekarz 

 

-   weterynarz 

 

Grzyby trujące należy: 

-rozdeptać, aby inny człowiek nie zerwał ich pomyłkowo 

- zostawić, gdyż niektóre zwierzęta żywią się nimi 

-zerwać i pozostawić w całości 

 

 

Na spacer do lasu zabrałeś napój owocowy w kartoniku, po 

wypiciu go powinieneś: 

- schować kartonik tak, aby go nie było widać 

- zakopać kartonik w ziemi 

- zabrać kartonik z powrotem do domu i wyrzucić do kosza 

 

W lesie nie wolno krzyczeć, gdyż: 

- można sobie zedrzeć gardło 

- można wystraszyć zwierzęta 

- można przestraszyć grzybiarzy 

 

Powodzenia      

 


