
Tydzień V 

Dbamy o naszą planetę 

Propozycja zadań dla dzieci 5-6-letnich 
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Zadanie 1 
Słuchanie wiersza, rozmowa na temat jego treści. 

 

„Co to jest ekologia?” 
D. Klimkiewicz, W. Drabik 

Ekologia – mądre słowo, 

a co znaczy – powiedz, sowo? 

Sowa chwilę pomyślała 

i odpowiedź taką dała: 

„To nauka o zwierzakach, 

lasach, rzekach, ludziach, ptakach. 

Mówiąc krótko, w paru zdaniach, 

o wzajemnych powiązaniach 

między nami, bo to wszystko 

to jest nasze środowisko. 

Masz je chronić i szanować” 

– powiedziała mądra sowa…. 

 

Pytania do wiersza: 

1. Co to jest ekologia?  

2. Czego dotyczy ta nauka?  

3. Co oznacza słowo „szanować”? 

Aby utrwalić definicję pojęcia „ekologia”, Rodzic może zaproponować zabawę rytmiczną, 

np. dziecko może wyklaskiwać, wytupywać fragment wiersza zgodnie z analizą sylabową: 

To na-u-ka o zwie-rza-kach, 

la-sach, rze-kach, lu-dziach, pta-kach. 

Mó-wiąc krót-ko, w pa-ru zda-niach, 

o wza-jem-nych po-wią-za-niach 

mię-dzy na-mi, bo to wszyst-ko 

to jest na-sze śro-do-wis-ko. 



Zadanie 2 

Ile wody nam ucieka?” – zabawa badawcza.  

 

Do wykonania zadania potrzebne będą: flamaster, nieduży pojemnik na wodę, dostęp do 

kranu z wodą.  

 

Przebieg zabawy badawczej:  

Zagadka:  

Co mam na myśli? To substancja, bez której nikt z nas nie mógłby żyć. Jest potrzebna nie 

tylko ludziom, lecz także zwierzętom i roślinom. Występuje na całej kuli ziemskiej, ale tylko 

niewielka część nadaje się do spożycia przez ludzi. Poprzez proces parowania i skraplania jej 

część do nas wraca. (Odpowiedź: woda) 

 

Następnie Rodzic zaprasza dziecko do łazienki, odkręca kran w taki sposób, by woda kapała 

po kropelce do podstawionego naczynia. Prosi dziecko, aby oszacowało, ile wody może w ten 

sposób wylać się z kranu do naczynia np. od śniadania do obiadu.  Swoje szacunki dziecko 

zaznacza flamastrem. Rodzic nastawia zegarek, by wiedzieć, ile czasu minęło.  

 

Po upływie wyznaczonego czasu Rodzic sprawdza na zegarku, ile czasu upłynęło od 

rozpoczęcia eksperymentu. Tłumaczy dziecku, jak długo kapała woda, porównując ten czas 

np. do czasu trwania zajęć w przedszkolu, zabawy w pokoju itp. Następnie należy sprawdzić, 

czy udało się dziecku poprawnie oszacować ilość wody, która zebrała się w naczyniu.  Można 

też prosić dziecko, by zmierzyło ilość wody np. szklanką, łyżką, filiżanką.  

Zwracamy  uwagę na to, że niedokręcony kran, zepsuta uszczelka itp. powodują 

marnowanie wody. Aby tego uniknąć, trzeba dokręcać krany, zakręcać wodę podczas 

mycia zębów, brać krótkie prysznice, zamiast przesiadywać w wannie. 

 

*Wskazówka: Nie wylewajcie zgromadzonej wody. Możecie nią np. podlać domowe rośliny. 

 

  



Zadanie 3 

Pokoloruj obrazek i rozetnij po liniach. Następnie ułóż i przyklej puzzle na czystej kartce. 

 

 

  



Zadanie 4 

Posłuchaj wiersza i  odpowiedz na pytania. 

 

Łąka 
Małgorzata Strzałkowska 

Jak tu pięknie dookoła! 

Strumyk szemrze, kwitną zioła,  

skaczą żabki, buczą bączki 

– jak nie lubić takiej łączki? 

Pośród kwiatków sobie łażą 

Ala, Ola, Staś i Kazio. 

Nagle patrzą – jakiś dołek, 

a w tym dołku jest tobołek. 

Staś tobołek wyjął z dołka,  

po czym zajrzał do tobołka… a tam… 

– Patrzcie! Stos papierków, 

trzy butelki, pięć cukierków, 

jedna guma…  

– Już wyżuta… 

– Dwie gazety i pół buta, 

dwie torebki, cztery puszki… 

– I zużyte trzy pieluszki! 

– Ktoś na łące biwakował 

i te śmieci tu wpakował. 

– Cichcem, milczkiem, po kryjomu… 

– Zamiast zabrać je do domu. 

– Wiecie, jak tak dalej będzie, 

jak będziemy śmiecić wszędzie, 

to się Ziemia zdenerwuje, 

tak że każdy pożałuje! 

– Będzie miała dość brudasów, 

bo jest miła, lecz do czasu!  

– Zagra wszystkim nam na nosie 

i przepadnie gdzieś w kosmosie, 

a my zostaniemy sami, 

płynąc luzem pod gwiazdami… 

– A więc póki krąży w kółko, 

niech się brudas puknie w czółko!!! 

Jak naśmiecisz, to posprzątaj. 

A jak nie – to marsz do kąta.  

Pytania do wiersza: 

1. Jakie miejsce dzieci wybrały na wycieczkę?  

2. Jak mogły się czuć, gdy spacerowały po czystej, pięknej łące?  

3. Co znalazły na łące? Jak się wtedy poczuły?  

4. Jak myślisz, dlaczego ktoś zostawił śmieci na łące? 

5.  Jak się zachować, gdy ktoś przy nas zaśmieca otoczenie? 



Zadanie 5 

a) Połącz śmieci z właściwymi pojemnikami. Pokoloruj pojemniki odpowiednimi kolorami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Połącz posegregowane odpady z produktami, które z nich powstają w wyniku recyklingu. 

  



Zadanie 6 

Rysuj szlaczek po śladzie. 

 

 

  



Zadanie 7 

Znajdź drogę do pojemnika na śmieci. 

 

 

 

  



Zadanie 8 

Wykreśl odpady, które znalazły się w niewłaściwym koszu 

 

 

 

  



Zadanie 9  

Posłuchaj opowiadania. 

 

Pstryk 

Grzegorz Kasdepke 

Na elektryczne urządzenia lepiej uważać… 

– Uważaj, teraz będzie się działo – mruknął Dominik, włączając elektryczny czajnik. Zanim 

Junior zdążył podkulić ogon, w całym domu błysnęło, huknęło – a potem zapadła ciemność. 

I cisza. Przestało grać radio, przestały pracować lodówka i pralka, przestał działać komputer 

i nawet Junior przestał sapać, choć nie był przecież na prąd. Widać wszystko to zrobiło na 

nimspore wrażenie. Pierwsza odezwała się babcia Marysia. 

– Dominik! – zawołała z dużego pokoju. – To twoja sprawka?! 

– Prowadzę wykład – odkrzyknął dyplomatycznie Dominik. 

– O czym?! – głos babci dochodził już z korytarza. – Nie mów, że o elektryczności! 

– Mogę nie mówić… – mruknął Dominik. 

– Hau! – dodał mu otuchy Junior. 

Zza drzwi dobiegł ich szelest, trzask, odgłosy majstrowania przy elektrycznych korkach – 

i  naraz z  głośnika radia popłynęła muzyka, a  lodówka wzdrygnęła się jak po  przebudzeniu 

z krótkiej drzemki i znowu zaczęła pracować. Dominik i Junior zmrużyli oczy. 

– Przecież tata ci mówił – zasapała babcia, wchodząc do kuchni – żebyś nie włączał tego 

czajnika, gdy pracuje pralka, tak?! Jutro przyjdą elektrycy i wszystko naprawią! A na razie 

trzeba uważać! Bo przewody elektryczne w tym mieszkaniu są za słabe, i to dlatego! Chcesz 

wywołać pożar?! 

– Hau! – uspokoił ją Junior. 

Ale babcia Marysia nie była uspokojona; zakazała Dominikowi zabaw w kuchni, przez co 

dalsza część wykładu musiała się odbyć w łazience. 

– Tak, z elektrycznością nie ma żartów – westchnął Dominik. 

– Na przykład najgłupsze, co można zrobić, to suszyć sobie włosy w wannie. Bo jakby 

suszarka wpadła do wanny, to… 

Junior zawył rozpaczliwie, dając do zrozumienia, że wie, co by się stało, gdyby suszarka 

wpadła do wanny. 

– Tak samo głupie – kontynuował Dominik – jest wtykanie różnych przedmiotów do dziurek 

od kontaktu! Albo przecinanie przewodów elektrycznych! Jeżeli zobaczę kiedyś, że to robisz, 

to koniec, zakaz wychodzenia na spacery! 

Junior, gdyby to było możliwe, podwinąłby nie tylko ogon, ale i uszy, nos oraz całego siebie. 

– Niemądrze jest także – ciągnął zadowolony z siebie Dominik – ciągnąć za kabel jakiegoś 

urządzenia, żeby je wyłączyć, bo łatwo taki kabel przerwać! Ani podłączać zbyt wielu 

urządzeń do jednego gniazdka! I, i… słuchasz mnie? 

– Hau… – odszczeknął zrezygnowany Junior. 

– No tak, może to za dużo jak na jeden raz – zgodził się Dominik. – Najważniejsze jest jedno: 

nie wolno bawić się elektrycznością! Zrozumiałeś? 

 



– Hau! – zapewnił Junior. Po czym podskoczył wysoko, pstryknął nosem wyłącznik światła 

– i wykład został zakończony. 

O elektryczności można mówić jeszcze długo. Czas, start! 

 

Pytania do tekstu: 

1. Jak nazywali się bohaterowie opowiadania?  

2. Kim byli?  

3. Dlaczego po włączeniu czajnika zgasło światło w całym mieszkaniu?  

4. Jakie ważne informacje dotyczące bezpiecznego postępowania z urządzeniami 

elektrycznymi chłopiec przekazał Juniorowi?  

5. Jak myślisz, czy dzieci mogą samodzielnie posługiwać się urządzeniami 

elektrycznymi? 

 



Zadanie 10 

Przyjrzyj się ilustracjom i odpowiedz na pytania. 

Czym różnią się obrazki? Narysuj uśmiechniętą buźkę przy ilustracji, na której dziewczynka 

dba o oszczędność energii, a smutną buźkę- jeśli nie. Jak myślisz, kiedy dziewczynka lepiej 

się wyśpi? 

 

  



Zadanie 11 

Wykonaj polecenia. 

 

  



Zadanie 12 

Pokoloruj tylko te elementy, które pomagają chronić środowisko naturalne. 

 

 

  



Zadanie 13 

Uzupełnij krzyżówkę. 

 

 
  



Zadanie 14. 

Przyjrzyj się ilustracjom i odpowiedz na pytania: 

 

1. Co „czuje” nasza planeta, gdy jest stale zatruwana przez działalność człowieka? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Co możemy zrobić, aby to zmienić? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokoloruj obrazek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przydatne linki: 
 

• Nie taki prąd straszny 

https://www.youtube.com/watch?v=LmpLrMs44VQ 

 

• W kontakcie z naturą 

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ 

 

• Rady na odpady - bajka edukacyjna 

https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k 

 

• Drużyna Wróżki Odpadusi „Akcja segregacja” 

https://www.youtube.com/watch?v=czN_dlTdPZ0 

 

• Lola Pola – Jeden pstryk –piosenka 

https://www.youtube.com/watch?v=NNyA0e2dtV8 

 

• ZoZi - Świat w naszych rękach (ekologiczna piosenka dla dzieci) 

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

• Śpiewające Brzdące - Nasza planeta - Piosenki dla dzieci  

https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I 

 

Trochę ruchu: 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ 

https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo 



 

 

 

 

 


