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Temat: Kodeks małego ekologa. 

 

Zad. 1 „Pogadanka” – słuchanie wiersza, analiza jego treści.  

 

Proszę przeczytać dziecku wiersz: 

„Pogadanka” 

 

Pan prelegent drzwi otwiera. 

Będzie lekcja o manierach. 

 - Co to znaczy? Zaraz powiem. 

 Ten kto nie wie, to się dowie. 

- Ktoś samochód w rzece myje, 

ktoś motorem w lesie wyje, 

ktoś cichaczem, bez hałasu, 

gruz wyrzuca w głębi lessu, 

śmieci ktoś nie segreguje, 

ktoś powietrze wokół truje, 

ktoś na skwerach zrywa kwiaty, 

ktoś szkło rzuca na rabaty, 

dzikie plaże ktoś zaśmieca, 

ktoś plastiki pcha do pieca, 

ktoś za głośno radio włącza, 

ktoś lamp w domu nie wyłącza, 

ktoś do wody wpuszcza ścieki, 

ktoś wyrzuca złom do rzeki, 

ktoś na dzikie wysypiska 

wielkie torby śmieci ciska, 

puszki w krzakach ktoś zostawia 

i ktoś kranu nie naprawia. 

 - Wymieniłem, jak widzicie, 

 sprawy małe oraz tycie, 

 ale wszystkie takie KTOSIE 

 mają naszą Ziemię w nosie, 

 a do tego im się kłania 

 brak dobrego wychowania. 

Więc się uczmy dobrych manier, 

chwalmy dobre wychowanie, 

tak, by Ziemi ciut ulżyło 

i by wszystkim miło było. 

 Kto maniery dobre ma, 

 ten o środowisko dba.  

 

Po wysłuchaniu wiersza proszę zadać dziecku pytania dotyczące jego treści np.: O czym była 

prelekcja? Jakie zachowania ktosiów niszczą naszą Ziemię? Co należy robić, by dbać o naszą Ziemię? 

Czy i jak segregacja odpadów w tym pomaga? Itp… 

 

Zad.2 „Kodeks ekologa” – rozmowa.  



 

Proszę porozmawiać z dzieckiem na temat właściwych zachowań w odniesieniu do przyrody. 

Zagadnienia powinny dotyczyć segregacji śmieci, odpowiedniego zachowania w lesie, opieki nad 

zwierzętami i roślinami itp.  

 

Zad. 3 „Sprzątamy” – zabawa ruchowo – naśladowcza.  

 

Dziecko naśladuje ruchami czynności porządkowe np.: zamiatanie, zmywanie podłogi, ścieranie kurzu 

itp. 

 

Zad. 4 „Czytanie” – utrwalenie poznanych liter w kartach pracy.  

 

Karty pracy 3, str. 62 

 

Dziecko czyta na karcie pracy wyrazy, następnie koloruje okienko z literą, którą wskazuje liczba. 

Odczytuje pokolorowane litery z góry na dół. W pustych okienkach układa wyraz z liter z wyklejanki 

(ekolog).  

 

Zad. 5 „Ekologiczny pociąg: - praca plastyczno – techniczna.  

 

Teczka małego artysty str. 16 

 

Dziecko koloruje wagony: papier na niebiesko, szkło na zielono, plastik na żółto, znaki ekologiczne 

dowolnie. Samodzielnie wypycha lokomotywę i wagony, zagina je wzdłuż przerywanej linii, tworząc 

kieszonki i przykleja do kartki zaznaczone ukośnymi kreskami części, samodzielnie dorysowuje tory, 

po których jedzie pociąg.  

Po wykonaniu pociągu dziecko wypycha elementy z drugiej kartki i umieszcza w każdym wagoniku 

ilustracje odpowiednich elementów. 


