
Zadanie 1 

Posłuchaj wiersza, który przeczyta ci mama: 

Czysty dom i czysty ogród, 

w lesie czysto, w polu też. 

Czysta rzeka i jezioro, 

samo zdrowie – wierz mi, wierz. 

Taką cichą mam nadzieję, 

nie wiecie dlaczego? 

Bo od kogo to zależy, 

aby czysty był nasz świat? 

By ptak śpiewał, strumyk szemrał, 

by w ogrodzie zakwitł kwiat? 

Powiedz: 

- w jakich miejscach wymienionych w wierszu jest czysto? 

- jak wygląda świat, kiedy jest czysto? 

- od kogo zależy czystość świata? 

Porozmawiaj z mamą na temat: co my możemy zrobić, by chronić przyrodę i aby 

czysty był nasz świat? 

Wnioski: 

- nie depczemy roślin, 

- nie zrywamy tych, które są pod ochroną, 

- nie łamiemy gałęzi, 

- oszczędzamy papier (aby nie wycinać lasów), 

- sadzimy drzewa i kwiaty, 

- segregujemy śmieci, wrzucając je do odpowiednich pojemników. 

 Zadanie 2 

Praca z ćwiczeniami- zadanie wykonują tylko dzieci które posiadają czerwone 

karty pracy (Nowe przygody Ady i Olka). 

Proszę wykonać zadania ze strony 41. 



- Dzieci nazywają przedmioty znajdujące się w pętlach. 

- Mówią, z czego są wykonane i do których pojemników należy je wrzucić. 

- Łączą kolorowymi liniami obrazki śmieci z odpowiednimi pojemnikami. 

 

Na dole strony pokoloruj odpowiednio pojemniki: 

- pierwszy na zielono, 

- drugi na żółto, 

- trzeci na niebiesko. 

 

Przypomnij mamie, co wrzucamy do każdego z tych pojemników. 

 

Zadanie 3 

Praca z ćwiczeniami- zadanie wykonują tylko dzieci, które posiadają czerwone 

karty pracy (Nowe przygody Ady i Olka). 

Proszę wykonać zadania ze strony40. 

- Dzieci nazywają części rośliny znajdujące się w kółkach (łodyga, kwiat, liście, 

korzeń). 

 - Dzielą ich nazwy na sylaby (np.:ło – dy – ga). 

- Łączą części z odpowiednimi miejscami na rysunku kwiatka. 

 

Na dole strony dzieci kończą rysunki tulipanów według podanego wzoru. 

Dorysowują brakujące części oraz kolorują. 

 

Mam nadzieję, że udało Ci się wykonać wszystkie zadania! Zdobyłeś odznakę 

„Przyjaciela Przyrody”! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zadanie 4 

Pokoloruj rybkę, która też cieszy się, że świat jest czysty i bezpieczny! 



 

 

 

 

 

 

Na zakończenie posłuchaj piosenki na YouTube, wklejając ten link: 

ZoZi - Świat w naszych rękach (ekologiczna piosenka dla dzieci) 

Miłej zabawy! 


