
CHRONIMY PRZYRODĘ 

 

I Witam wszystkie Pszczółki. W tym tygodniu mówimy o bardzo ważnych 

sprawach dotyczących ochrony naszego środowiska W związku z tym mam dla 

was  

 

„List od Ziemi” 

 

„Drogie Pszczółki, piszę do was bardzo zmartwiona. 

Jestem bardzo brudna, zanieczyszczona i nieładna. 

                                  Chciałabym bardzo abyście mi pomogły. 

                                  Gdy rozwiążecie kilka zadań, 

                                  Będę pewna, że znacie się na ekologii 

                                  i będziecie o mnie dbać i mnie szanować. 

                                  Znowu będę czysta, piękna i zadbana.” 

                                                                                     Wasza ZIEMIA 

 

Smutny jest ten list. Jestem pewna, że chętnie pomożecie Ziemi. Zacznijmy od 

segregowania śmieci. Powrzucajcie śmieci do odpowiednich pojemników. 
 

 

 

          1                2                3                4 

 

- Co wrzuciliście do pierwszego pojemnika ? 



- Na jakie śmieci jest drugi pojemnik ? 

- Co wrzucicie do trzeciego pojemnika? 

- A co do czwartego? 

- Ile śmieci wrzuciliście do poszczególnych pojemników ? 

- Czy do każdego pojemnika wrzuciliście tyle samo śmieci ? 

- Do którego więcej a do którego mniej ? 

- Do których pojemników wrzuciliście tyle samo ? 

 

SUPER!!! Posprzątaliście Ziemię. Będzie z Was bardzo zadowolona. 

 

II Teraz następne zadanie. Przygotujcie kartkę, kredki i według poleceń 

narysujcie: 

- na środku kartki dom bez czarnego dymu z komina bo to będzie dom 

ogrzewany ekologicznie 

- w prawym górnym rogu uśmiechnięte słoneczko 

- nad domem niebieściutkie chmurki 

- po lewej stronie domu drzewo 

- na drzewie zielone listki 

- nad drzewem 3 latające ptaszki 

- po prawej stronie domu 2 rabatki 

- na pierwszej rabatce 5 czerwonych kwiatków  

- na drugiej rabatce 5 żółtych kwiatków 

- nad kwiatkami 4 fruwające pszczółki 

- przed domem oczko wodne 

- w oczku 6 rybek i 1 żabkę 

- dookoła oczka zieloną trawkę 

- przed oczkiem 2 pełzające ślimaczki 

- obok oczka narysujcie siebie 

 

BRAWO!!! Prawda, że piękny widok ? Ziemia będzie z Was dumna. 

 

III Teraz czas na ruch. 

 

- Naśladujemy zbieranie śmieci –  chodzimy po pokoju, w lewej ręce 

trzymamy na niby worek, a prawą zbieramy śmieci  

 

- Deszczyk pada – kucamy i stukając palcami o podłogę naśladujemy drobny 

deszczyk, mocniejszy, ulewę(mocno uderzamy dłońmi o podłogę). Ćwiczenie 

powtarzamy 3 razy 

 

- Żabka skacze – naśladujemy skoki żaby 

 

- Ptaszki latają – naśladujemy lot ptaków 



IV Ślimak.                                                                                                                

Wiecie zapewne, że bardzo ważne są też zwierzęta. One tak jak my potrzebują 

czystego środowiska. Rozwiążcie poszczególne działania, napiszcie je sobie na 

kartce. Jeśli macie możliwość wydrukowania pokolorujcie go. 

POWODZENIA!!! 

 

 

 
 

 

 

WSPANIALE!!! Jestem z was dumna.                                                                         

Pamiętajcie o ochronie środowiska. Jeśli będziemy o nie dbać Ziemia znowu 

będzie czysta, piękna i zadbana. 

 

DO ZOBACZENIA PSZCZÓŁKI 


