
DBAMY O NASZĄ PLANETĘ – to kolejna propozycja zajęć / zabaw do wykonania z dzieckiem w wolnej chwili w domu. 

Przy okazji zapraszamy i zachęcamy do posłuchania bajek o tematyce ekologicznej: „SKRZATUŚ” , „KRÓLEWNA ŚMIESZKA I 

EKOLUDKI” oraz wzięcia udziału w konkursie ogłoszonym na naszej stronie internetowej Bajkowy konkurs z okazji Dnia Ziemi – 

„Królewna Śmieszka i Ekoludki”  MIŁEJ ZABAWY!!! 

 

Czy jestem przyjacielem przyrody?” – formułowanie odpowiedzi na pytanie na podstawie doświadczeń dziecka i opowiadania Janiny 

Krzemienieckiej i Barbary Lewandowskiej Wielka przygoda małej Zosi.  

Rodzic czyta opowiadanie. W trakcie czytania zadaje pytania do poszczególnych fragmentów. 

Wielka przygoda małej Zosi. 

Biedronka –Kropeczka mieszkała na łące pod listkiem koniczyny. Dobrze jej tu było. Przeszła na łąkę Zosia. Posadziła małą biedroneczkę na 

dłoni i powiedziała: 

- Masz czerwoną sukienkę, to i domek musisz mieć czerwony. I zamknęła Kropeczkę w pudełku od zapałek. Były tu cztery gładkie ściany, ale 

nie było koniczyny ani grzejącego słonka, ani błękitnego nieba. 

A kiedy wieczorem Zosia zasnęła, poczuła nagle, że robi się coraz to mniejsza i mniejsza... Wreszcie była tak malutka, że mogłaby się wykąpać 

w mamusinym naparstku jak w wannie. Wtedy przyszła do niej Kropeczka. 

-Chodź ze mną –powiedziała. 

I Zosia poszła z biedronką na łąkę. Teraz trawy wydawały jej się wielkie jak drzewa. Szumiały jak las. Z gęstwiny wyszedł ogromny chrząszcz. 

-Kto mi spać przeszkadza? –mruczał rozgniewany. 

Zosia przestraszyła się jego groźnych rogów. Zaczęła uciekać co sił w małych nóżkach. 

O mało nie wpadła w gęstą sieć pająka! W tej sieci siedziała zapłakana pszczoła. 

-Uwolnię cię, nie płacz... – obiecała Zosia 

Małymi paluszkami rozrywa nitki. Prędko, prędko, bo pająk może wrócić lada chwila! Oho! Już nadchodzi! Z daleka krzyczy: „ Ja wam dam!, Ja 

wam dam!” 

Może sobie krzyczeć! Nic już nie zrobi ani pszczole, ani Zosi! Pszczoła poleciała z Zosią do ula. Strażniczka zaprowadziła je do królowej. 

Opowiedziała Zosia o całej przygodzie. 

-Bzum –bzum –bzum –zabrzęczała królowa. Jesteś bardzo dzielna Zosiu. A w nagrodę weź dwa dzbany miodu. 

Wyszła Zosia z ula. Dźwiga dzbany. Miodek pachnie znakomicie. Spróbowała raz i drugi...Nie zdążyła po raz trzeci oblizać paluszków, bo z 

http://sp29.resman.pl/wp-content/uploads/2020/04/Konkurs-królewna-śmieszka-i-ekoludki.pdf
http://sp29.resman.pl/wp-content/uploads/2020/04/Konkurs-królewna-śmieszka-i-ekoludki.pdf


wielkim szumem i bzykaniem nadleciały osy – łakomczuchy. W mig wylizały dzbany i dalejże gonić Zosię! A żądła miały ostre jak szpileczki! 

Kto wie, co by się z Zosią stało, gdyby Kropeczka nie przybiegła na pomoc. 

- Siadaj mi na grzbiecie! –zawołała. Rozwinęła skrzydełka i...frunęła wysoko. 

- Już mnie nie złapiecie, obrzydliwe osy! –cieszyła się Zosia.-Zaraz wam pokażę: „Zyg, zyg, marcheweczka”... Podniosła rączki i... poleciała w 

dół! Chlup! Wpadła w środek ogromnego stawu. Karp, który tu mieszkał, bardzo się zdziwił: 

„Jeszcze takiej ryby nigdy nie widziałem. Może zjeść ją na śniadanie?”. 

Nie zjesz, karpiu, Zosi, bo po wędce już ucieka na powierzchnię wody! 

Usiadła na listku jak na wysepce. I martwi się: „Kto mi pomoże dopłynąć do brzegu?”. 

- Ja! –powiedział nartnik. –Przecież umiem sunąć po wodzie! Siadła Zosia nartnikowi na grzbiecie. Za chwilę była na brzegu. Spotkała tu 

pracowite mrówki. 

- Co robicie? –spytała. 

Ale mrówki nie miały czasu na rozmowę. Naprawiały mrowisko, które nocą popsuł deszcz. Pomagała im Zosia w pracy. 

A potem pokazały jej mrówki całe mrowisko. Taki był tam ruch i gwar, jak na ulicach prawdziwego miasta! 

Najbardziej podobał się Zosi żłobek. Tu wylęgały się z jajeczek małe mrówki. Opiekowała się nimi Zosia, dopóki nie podrosły. A kiedy już 

umiały chodzić, poszła z nimi na spacer. Wesoło bawiły się na łące. 

 

 Link do opowiadania: 

https://zbajkaprzezswiat.blogspot.com/2018/08/wielka-przygoda-maej-zosi-z-serii.html  

Co się stało, gdy dzieci złapały Zosię w siatkę na motyle? Co zrobiła Zosia, gdy się obudziła? Jak zachowuje się przyjaciel przyrody?  

 

„Co możemy zrobić dla naszej Ziemi?” – rozmowa na temat sposobów dbania o środowisko.  

Rodzic mówi: Abyśmy nadal mogli oglądać drzewa, słyszeć śpiew ptaków i czuć zapach kwiatów, musimy dbać o środowisko. Jak możemy 

chronić lasy? (…), wodę (…), dbać o przyrodę? (…). Dziecko swobodnie wypowiada się na temat sposobów ochrony przyrody. Rodzic uzupełnia 

wypowiedzi dziecka o inne pomysły: Wyłączaj światło w pokoju, z którego wychodzisz! Zakręć wodę, gdy jej nie używasz, na przykład, gdy 

myjesz zęby! Posadź i pielęgnuj kwiaty na balkonie! Gdy są mrozy, dokarmiaj ptaki! Segreguj śmieci!  Podczas rozmowy wyjaśniamy dziecku co 

to jest recykling (powtórne przetworzenie produktu) 

https://zbajkaprzezswiat.blogspot.com/2018/08/wielka-przygoda-maej-zosi-z-serii.html


 

Słuchanie piosenki Duszki leśne - dziecko interpretuje ruchem treść piosenki i próbuje ją śpiewać.  

https://www.youtube.com/watch?v=d_hb6NqGZQ8  

 

Czy to się jeszcze przyda?” – rozmowa na temat recyklingu oraz zabawa dydaktyczna.  

W jednym miejscu rodzic kładzie obręcz ze znakiem recyklingu, a w drugim – obręcz z przekreślonym znakiem recyklingu. Rodzic prezentuje 

dziecku znak recyklingu tudzież tłumaczy, że umieszcza się go na produktach, które nadają się do powtórnego przetworzenia. Na środku 

stawiamy koszyk, worek z różnymi przedmiotami. Dziecko losuje jeden przedmiot (śmieć) z koszyka – papier, opakowanie kartonowe, pudełko, 

butelki: plastikową i szklaną, puszkę, pojemnik po serku, starą zabawkę – i wkłada go do wybranej obręczy. Sprawdzamy czy wszystkie odpady 

są we właściwym miejscu. Można też poszukać wspólnie z dzieckiem w domu takich produktów, na których jest znak recyklingu, np.  

w lodówce.  

 

 

„Gdzie z tym śmieciem?” – zabawa ruchowa, dydaktyczna.  

 

Rodzic rozkłada na podłodze obręcze z różnymi symbolami: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne. Tłumaczy dziecku, co to są tworzywa 

sztuczne (to materiały sztucznie wytworzone przez człowieka, np. plastik). Dziecko bierze z obręczy/pojemnika oznaczonego zielonym znakiem 

recyklingu „śmiecie”. Spacerują między obręczami, śpiewając piosenkę Duszki leśne. Umieszcza „śmieci” w odpowiedniej obręczy (papier, 

szkło lub metale i tworzywa sztuczne Kiedy posegreguje wszystkie odpady, rodzic sprawdza poprawność wykonania zadania. Rzeczy 

umieszczone niewłaściwie wkłada do obręczy/ pojemnika z symbolem recyklingu. Na koniec dziecko i rodzice wspólnie zastanawiają się, gdzie 

włożyć odpady niewłaściwie wcześniej umieszczone. Rodzic wyjaśnia też dziecku, że skórki owoców, resztki jedzenia, gałęzie, trawę należy 

wyrzucać do osobnego pojemnika z symbolem bio. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d_hb6NqGZQ8


 

„Po co nam prąd?” – rozmowa na temat sposobów wykorzystania prądu na podstawie doświadczeń dziecka oraz pierwszej części opowiadania 

Grzegorza Kasdepke Pstryk  

 

Pstryk  

Grzegorz Kasdepke  

– 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 nim spore 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 

odbyć się w łazience.  

 

– Praca z KP nr 28 – ćwiczenie pamięci.  

Dziecko koloruje elementy, które wystąpiły w opowiadaniu Grzegorza Kasdepke Pstryk (czajnik elektryczny, radio) i dorysowuje jeszcze dwa 

(pralka, lodówka). Liczy, ile jest teraz urządzeń na obrazku i rysuje tyle samo kresek w ramce. 
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To zdjęcie, autor: Nieznany 

http://www.pngall.com/pepsi-png
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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