
Ochroń przyrodę. 

1. Na początek obejrzyj krótki film pod tytułem „Leśna wycieczka” i na jego 

podstawie powiedz, kogo możemy nazwać „Przyjacielem lasu” 

https://www.youtube.com/watch?v=Yr2bFApujgI 

2. Teraz poproś o przeczytanie tekstu wiersza Agaty Widzowskiej „Strażnicy 

przyrody”, (Karty pracy cz. 4, s. 12–13.), obejrzyj zdjęcia lasu i powiedz, jak 

wygląda las,  co się w nim znajduje. A teraz odpowiedz na pytania i pokoloruj 

rysunki zwierząt.  

 Co robiły dzieci w lesie?  

  Co mówiły zwierzęta o dzieciach?  

 Jak ty zachowujesz się w lesie?  

3. Obejrzyj ilustracje na str. 14 i 15 w Kartach pracy cz. 4, opowiedz jak 

zachowują się Olek i Ada, czy można ich nazwać „przyjaciółmi przyrody”? 

Uzasadnij swoją  odpowiedź. Następnie narysuj w pustych polach, jak ty dbasz 

o przyrodę. 

4. Zastanów się i powiedz: Czy wiesz na czym polega segregacja śmieci? 

Przypomnij sobie jakiego koloru pojemniki znajdują się w naszej sali? Czas na 

segregację śmieci, wykonaj zadanie w kartach pracy cz.4 na s. 18, połącz śmieci 

z odpowiednimi pojemnikami. 

Mała podpowiedź :  

· Do żółtego kosza wyrzucamy plastik i metale, czyli np. plastikowe torebki, 

plastikowe butelki i opakowania po żywności (np. kubeczki po jogurtach), 

puszki, folię aluminiową, kartony po mleku i sokach. 

 · Do niebieskiego kosza wyrzucamy papier: gazety, kartki, rolki od papieru 

toaletowego, tekturę, papierowe pudełka 

 · Do zielonego kosza wyrzucamy szkło: szklane butelki i słoiki. 

https://www.youtube.com/watch?v=Yr2bFApujgI


 · Do brązowego kosza wyrzucamy odpady bio, czyli: resztki warzyw i 

owoców, obierki, ogryzki, skorupki jajek, fusy od kawy i herbaty, liście, kwiaty, 

trawę 

· Do szarego  kosza wrzucamy pozostałe odpady: brudne chusteczki, mokry, 

brudny papier, mięsne resztki jedzenia, odpady higieniczne (np. pieluchy)  

 6. A teraz zadanie plastyczne - przygotuj kartę 21 z wyprawki (teczka 

plastyczna)  oraz klej, nożyczki i kredki.  

 Pokoloruj każdy pojemnik właściwym kolorem, w zależności od rodzaju 

śmieci (przedstawionych na rysunkach), jakie należy do niego wrzucać. 

 Wytnij z karty elementy pojemników. 

 Złóż i sklej pojemniki zgodnie z instrukcją. 

7. Na koniec proponuję skaczący quiz „Czy jesteś przyjacielem przyrody?” 

Poproś  rodzica o odczytanie zdań. Jeśli zdanie jest prawdziwe  robisz  dwa 

skoki  do  przodu, jeśli  fałszywe skok  do  tyłu.  

 Śmieci wyrzucamy byle gdzie. 

 Po umyciu rąk zakręcamy dokładnie kran. 

 Czyste powietrze jest potrzebne ludziom i zwierzętom. 

 Zużytą baterię wrzucamy do pojemnika na szkło. 

 Wylewanie ścieków do rzeki nikomu nie szkodzi. 

 Zbierając makulaturę, ratujemy drzewa i oszczędzamy energię. 

 Po zjedzeniu batonika papierek wyrzucamy do kosza. 

 Widząc ślimaka na chodniku, omijamy go. 

 Spacerując po parku, łamiemy gałązki i zrywamy kwiaty. 

 W lesie możemy słuchać głośnej muzyki. 

 Rower nie produkuje spalin. 

 Foliowe torebki szkodzą przyrodzie. 

Język angielski 

 „Look around” – nauka piosenki o zwierzętach. 

Praca z podręcznikiem Play Box 2. 

 Otwórz książkę Play Box 2 na stronie 58. 

 Połącz na kolorowo po śladzie Play Boxa i zwierzęta. Nazwij je po 

angielsku.   



 Włącz płytę i posłuchaj piosenki (nagranie 35) . Tłumaczenie piosenki:  

Look around, look around (Rozejrzyj się dokoła 2x) 

What animals can you see? (Co widzisz?) 

I can see a tiger looking at me (Widzę tygrysa, który na mnie patrzy) 

 

(W kolejnych zwrotkach piosenki pojawiają się inne zwierzęta: zebra, 

elephant, parrot, giraffe.) 

 Wszystkie te zwierzęta wydają w piosence charakterystyczne odgłosy. 

Śpiewając piosenkę naśladuj zwierzęta! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


