
Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT! 

W  tym tygodniu przyjrzymy się naszemu środowisku. Czy wiecie co to środowisko? Pomyślcie, 

co oznacza słowo środowisko? 

Doskonale! Środowisko to miejsce, w którym żyjemy! To nasz wspólny dom! Lasy, łąki, góry, 

pola. To wszystko co nas otacza. A czy wiecie, że o nasze środowisko powinniśmy naprawdę 

dbać i się troszczyć. Czy macie może pomysły jak to zrobić? 

Świetnie! Pierwszym pomysłem może być segregacja śmieci i odpadów, a przede wszystkim 

niezaśmiecanie środowiska!  

Na początek posłuchajcie krótkiego wiersza o segregowaniu śmieci   

„Sprzątanie świata” ilustrowanego pokazem pojemników i opakowań. 

  

Sprzątanie świata 

Co oznaczają te kolory – niebieski, żółty, zielony? 

Każdy kolor inny pojemnik oznacza 

Do pojemników różne śmieci się wtłacza 

Niebieski – w nim znajdziecie pudełka po butach, przeczytane gazety, zapisane kartki – jest 

on bardzo ważny. To pojemnik na papier – zna go przedszkolak każdy. 

Zielony – Kolor wesoły z daleka ogłasza „Wrzucaj do mnie słoiki, wyszczerbione talerze!!!” 

czyli szkło w głównej mierze. 

Żółty – foliowe torby, pudełka po lodach, po coli butelki. Wrzuć tutaj plastik, żal po nim 

niewielki 

By las był zielony, wody nie ubyło 

i każdego ranka wokół było miło 

piątek czy niedziela, pamiętajcie dzieci 

prosi Matka Ziemia – SEGREGUJCIE ŚMIECI!!!! 

 



Spróbujcie teraz odpowiedzieć na pytania: 

 co by się stało, gdyby ludzie wyrzucali śmieci, tam gdzie kto chce? (brzydkie 

otoczenie, brak miejsca na place zabaw dla dzieci, śmieci w lasach i parkach), 

 jakie szkody wyrządzają śmieci wyrzucone w nieodpowiednich miejscach? 

(zanieczyszczają ziemię, powietrze, zabierają miejsce roślinom i zwierzętom), 

 czy istnieje sposób, aby te śmieci zniknęły? (wrzucanie śmieci do odpowiednich 

pojemników), 

 czy wiecie dlaczego należy segregować śmieci? (segregacja pozwoli, aby nasze 

otoczenie było czyste, mniej ściętych drzew, wykorzystanie starych, niepotrzebnych 

rzeczy – starszym dzieciom można tutaj wprowadzić pojęcie RECYKLING). 

 

 

 

Zastanówcie się, w których pojemnikach na odpady mogły by 

znaleźć się te rzeczy 

 

 

 

 

 



Na koniec mam dla was ekologiczną piosenkę 

Posłuchajcie jej słów i spróbujcie zastanowić się o czym jest ta piosenka, opowiedzcie potem 

rodzicom. Zachęcam wszystkich do nauczenia się jej i wspólnego śpiewania  

https://www.youtube.com/watch?v=JIEDy5UiRPU 

 

Śpiewające Brzdące - Ekologa znak - Piosenki dla dzieci 

 

1. Niech zieleni się przyroda 

bo w przyrodzie tlen i woda 

Chcę by wszystko kwitło, żyło 

by powietrze czyste było 

 

Ref. Auto – nie, rower – tak 

Ekologa to jest znak 

Auto – nie, rower – tak 

Ekologa to jest znak 

Auto – nie, rower – tak 

Ekologa to jest znak 

Auto – nie, rower – tak 

Ekologa to jest znak 

 

2. Nie chcę spalin, nie chcę dymu 

I w powietrzu nie chcę pyłu 

Nie chcę chemii w mym ogrodzie 

Ja z przyrodą chcę żyć w zgodzie 

 

Auto – nie, rower – tak 

Ekologa to jest znak 

Auto – nie, rower – tak 

Ekologa to jest znak 

https://www.youtube.com/watch?v=JIEDy5UiRPU
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