
Kochane dzieci, drodzy Rodzice,  

W tym tygodniu proponujemy temat o ekologii i działaniach proekologicznych: 

 

1. Wiersz 
 
„ 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! 
 
Pytania do wiersza: 
W jaki sposób możemy dbać o przyrodę? 
Kogo możemy nazwać przyjacielem przyrody? 
 



  
2.Eko piosenka „Świat w naszych rękach” https://www.youtube.com/watch?v=R6ASn6b_08k 

3. Bajka edukacyjna „Ekologiczny dom” https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs 

Rozmowa o tym jak dbać o najbliższe otoczenie. Wspólne segregowanie domowych 

odpadów. 

Wspólne działania w domu, prowadzące do oszczędzania prądu i wody. 

4. Wycieczka do lasu- zajęcia muzyczne Sebastian Dusza 

https://www.facebook.com/913496785382229/posts/2839940256071196/ 

5. Inspiracje do wykonania zabawek z materiałów wtórnych 

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

6. Zrobienie rodzinnej gry planszowej w pudełku po pizzy, butach lub na arkuszu papieru – 

ustalenie reguł, przeliczanie w czasie  rozgrywki. 

7. Alunelul- Orzeszki Sebastian Dusza 

https://www.youtube.com/watch?v=5tEtuVuVdYQ&fbclid=IwAR0b4pCZMqnIo93ofHp0ONP

XGY5vqubgsYsA-W-7FGbuJdByEnq5hv7VBR0 

8. Jarzynowa gimnastyka https://www.youtube.com/watch?v=oD_4YBKMKFs 

9. Ziemia, to wyspa zielona- piosenka 

https://www.youtube.com/watch?v=-ZQTnkXpcCA 

 

Propozycje filmów edukacyjnych:  

Edokultura- film edukacyjny  

https://www.youtube.com/watch?v=6jIaQJIaNCs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0xUJLdeeGXmKn3l

XOEcqConhSa1D1IdSB02Joiv7DDSKQVRpRiPztBe4M 

 Felka rady na odpady 

https://www.youtube.com/watch?v=m6hDlbWWGKw 

Rady na odpady – bajka edukacyjna 

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

W kontakcie z naturą – dla dzieci. 

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ 
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Rodzina Treflików - sezon 3 - odc. 6 - "Śmieci" 

https://www.youtube.com/watch?v=3B5JRCqt8HU 

Segregujemy dla przyszłości 

https://www.youtube.com/watch?v=xU5dox9wVlQ 

 

Przypominamy także o korzystaniu z propozycji zamieszczanych na stronie Misiowej Mamy. 

Codziennie o 19 pojawiają się nowe aktywności na kolejny dzień. 

https://www.facebook.com/anetakone/ 
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