
DBAMY O NASZE ŚRODOWISKO 

 

 

 

Środowisko wpływa na człowieka, również człowiek oddziałuje na miejsce, w którym żyje,               
z tą różnicą, że nasze oddziaływanie jest często destrukcyjne. Znaczną część tych 
niewłaściwych działań możemy jednak wyeliminować, przyjmując postawę przyjazną 
środowisku. Każdy z nas pragnie żyć w domu, który jest zdrowy, i w którym czuje się dobrze. 
Zmieniając własne zachowania możemy wytworzyć w sobie nawyki takiego postępowania, 
które przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska w naszym najbliższym 
otoczeniu. Często są to bardzo proste działania. 

Pamiętajmy że jesteśmy częścią przyrody więc dbajmy o nią w sposób szczególny. 
Poniżej kilka prostych, a jednocześnie cennych wskazówek pomocnych w trosce o 
otaczające nas środowisko naturalne. 

1.Uczmy się gaszenia niepotrzebnego światła 

Prąd, który dociera do naszego domu, musi zostać gdzieś wytworzony. Ten proces często wiąże się z 

zanieczyszczeniem środowiska, a tego nie chcemy, prawda? Gasimy więc światło w tych 

pomieszczeniach, w których nikt nie przebywa. Proste. 

 

2. Oszczędzajmy wodę 

Pilnujemy zakręcania kranu podczas mycia zębów. Jeśli zostanie odkręcony, podczas jednego mycia 

zębów możemy wpuścić do rury nawet 15 litrów czystej, dobrej wody.  

3. Ograniczmy mięso 

Produkcja mięsa jest, delikatnie mówiąc, mało przyjazna środowisku. Nie tylko zwiększa emisję gazów 

cieplarnianych, lecz także pochłania ogromne ilości słodkiej wody (dla przykładu – wyprodukowanie 1 

kg wieprzowiny pochłania około 5990 l wody, 1 kg sałaty – 240 l). Oczywiście, nie musimy od razu 

rzucać wszystkich ukochanych potraw i przechodzić na wegetarianizm, ale warto wprowadzić do 

naszego menu więcej potraw roślinnych. 



4.Spróbujmy własnych upraw 

Nie każdy ma możliwość uprawy własnego ogródka, ale dobrą alternatywą będzie doniczka na 

parapecie. Można posiać własne zioła, posadzić cebulę dymkę, a potem obserwować, podlewać i 

konsumować .  Obserwacja rozwijających się roślin i opieka nad nimi będą dobrą okazją do 

zacieśniania więzi z naturą, a dodatkowo ograniczą kupowane w marketach zioła pakowane w folię. 

 

5.Segregujmy śmieci 

Zacznijmy od prostych, małych kroków: do którego pojemnika należy wyrzucić opakowanie po 

ulubionym napoju? Gdzie powinny wylądować skorupki jajek? Kiedy kształtujemy zdrowy nawyk, 

zastanów  się po co i dlaczego to robisz. Jeśli plastikowa butelka trafi do specjalnie oznakowanego 

pojemnika, może zostać przerobiona np. na polarową bluzę lub kolejną plastikową butelkę – w ten 

sposób wyprodukowany już plastik zostanie użyty więcej niż raz. 

 Oszczędzajmy papier, zbierajmy makulaturę do specjalnie wyznaczonych pojemników. 

Używajmy butelek zwrotnych, zbędne szkło zwracajmy do punktów skupu lub wyrzucajmy do 

specjalnie oznaczonych pojemników. 

Unikajmy kupowania rzeczy z plastiku, na zakupy zabierajmy ze sobą reklamówki, aby nie trzeba było 

przynosić kolejnej torby plastikowej ze sklepu. 

Zużyte baterie umieszczajmy w specjalnie oznaczonych do tego celu pojemnikach (często są takie 

miejsca w sklepach elektrycznych, czy punkty zbiórki w szkołach). 

 

Pamiętajmy że stan otoczenia zależy głównie od postawy nas samych. 

 

 

 



Obejrzyjcie  film edukacyjny, dotyczący problematyki ochrony środowiska.  
 
  „Czysto, ładnie i bez śmieci – rady Pana ŚMIETNIKA dla wszystkich dzieci”.             
Dotyczy problemu odpadów – co z nimi robić, dlaczego należy segregować, jak należy 
segregować, w jaki sposób można powtórnie wykorzystać odpady. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY 

 

Koniecznie zapoznajcie się z historią kota Zafira 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y3TRHhD2r9o 

https://www.youtube.com/watch?v=gUW59eJ90WE 

 

Świat przyrody jest piękny i różnorodny i warto go takim zachować. Tymczasem człowiek swoimi 

nieprzemyślanymi działaniami narusza jego naturalną równowagę, prowadząc do wielu katastrof 

ekologicznych. 

 

 

 



 

Zachęcamy Was do poznawania środowiska naturalnego, który Was otacza. Nasze łamigłówki                          

i ćwiczenia na pewno w tym pomogą. 

Zagadki   

Z soczystych liści złożona. 
Okrągła głowa zielona.  
*** 

Co jesienią z dębu spada? 
Co ze smakiem dzik zajada?  
*** 

Z waty bywa, z puchu bywa, 
w nocy do snu nas okrywa.  
*** 

Kiedy go ucierasz, 
na płacz Ci się zbiera.  
*** 

Co to jest? Nie gdacze na podwórkach 
rośnie w lesie żółta….  
*** 

Jak ten kwiatek się nazywa, 
co słowo „pan” w nazwie ukrywa?  
*** 

Jaka to para 
umie w zgodzie, 
Tańczyć i skakać 
tylko na lodzie?  
*** 

Co to za rycerz 
w słomianej zbroi, 
różę otula, 
w ogrodzie stoi?  
*** 

Największe ciężary 
podnosi on w mig. 
Ma stalowe ramię, 
nazywa się…  
*** 

Tłustego mleka 
da nam na serek. 



I ciepłej wełny 
da na sweterek.  
*** 

Mam kapelusik 
nie do kłaniania, 
mam zgrabną nóżkę 
nie do skakania.  
*** 

Pracuje głęboko, 
pod czarnym sufitem. 
Ludzie palą skarby, 
przez niego zdobyte. 

(kapusta, żołędzie, kołdra, chrzan, kurka, tulipan, łyżwy, chochoł, dźwig, owca, grzyb, górnik) 

 

Czy wiesz jakie śmieci się segreguje? Wpisz je w krzyżówkę. 

 

 



Ekogłówka – odpowiedz na pytania 

                                                                                                                                            
1.Do jakiego koloru kosza na śmieci wrzuca się papier?                                         
2.Wrzucamy je zgniecione i zakręcone do żółtego pojemnika ?                                                                  
3.Rosną w lesie iglaste lub liściaste ?                                                                               
4.Jak nazywamy ponowne wykorzystanie surowców?                                              
5.Kiedy go odkręcisz leci woda ?                                                                                    
6.Jak nazywa się gaz wydobywany ze składowiska odpadów ?                                                                             
7.Mroźna pora roku.                                                                                                        
8.Źródło prądu w domu.                                                                                                  
9.Płynie w przewodach.                                                                                                 
10.Zmienia się nim temperaturę w grzejnikach 

 

Odszukaj ukryte w zdaniach nazwy ptaków, zwierząt i kwiatów.   

1. Będzie nam potrzebna dobra tektura.                                                                                          
2. Wróć szybko, bo ci Ania zje wszystkie cukierki.                                                                   
3. W poniedziałek otrzymasz nagrodę.                                                                                         
4. Czemu Jaś minę ma bardzo smutną?                                                                                           
5. Nie włączaj Kasiu komputera.                                                                                              
6. W szkole męczyła marka czkawka.                                                                                                
7. Podróż autokarem trwała trzy godziny. 
 

 

 

 

 

http://smog.edu.pl/rebusy 



 

 

Kolorowanki do druku: 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/natura/recykling  

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/recykling  

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/tags/dzien-ziemi  

http://e-kolorowanka.pl/gallery/ekologiczne-kolorowanki  

 

Piosenka „Nasza planeta” 

https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I 

 

 

 

 

 



Przeczytaj wiersz i odpowiedz na pytania.   
 
  „Sznurek Jurka” L. Szołdry,  
 
Tuż za szkołą, bardzo blisko, 
kiedyś tam wyrzucił Jurek 
poplątany stary sznurek 
A nazajutrz obok sznurka 
od banana spadła skórka 
wyrzucona przez Karola. 
Tam też wkrótce Jaś i Ola 
wyrzucili bez wahania 
swoje torby po śniadaniach 
stos papierków po cukierkach 
wysypała tam Walerka 
Na papierki spadła ścierka,  
jakaś pusta bombonierka, 
I od lodów sto patyków 
pustych kubków moc z plastiku. 
Ot tak, od sznurka Jurka, 
wnet urosła śmieci górka, 
A z tej górki wielka góra, 
której szczyt utonął w chmurach 
Nie ma miejsca na boisko 
lecz śmietnisko mamy blisko 
 
 
Odpowiedz na pytania 

 W jaki sposób boisko zamieniło się śmietnik? 
 Jak oceniasz postępowanie Jurka i jego kolegów? 
 Czy Jurek przewidział konsekwencje wyrzucenia przez siebie poplątanego sznurka? 
 Czy znasz miejsca przeznaczone na odpady? 

 

 



Fantastyczne pomysły na nudę - 14 zabawek z recyklingu  

 

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

 

 Ciekawostki – NIE DO WIARY  

 

Jaki czas w przyrodzie rozkłada się:  

 Papierowa chusteczka? (3 miesiące) 
 Zapałka? (6 miesięcy) 
 Guma do żucia? (5 lat) 
 Puszka? ( 200 lat) 
 Plastikowa butelka? (od 100 do 1000 lat) 

 

Ile potrzeba na wyprodukowanie: 

 100 kartek papieru? (wycięcie dwumetrowego drzewa, energii 50 żarówek, 50 litrów 
wody) 

 100 kartek niebielonego papieru z makulatury? (2 gazety, 8 żarówek, 8 litrów wody) 

Z czego można wyprodukować: 

 Jeden sweter z polaru? (z 27 plastikowych butelek) 
 Jeden samochód? (z 19 000 puszek po konserwach) 
 Jeden rower? (z 670 puszek po napojach gazowanych) 

 

CHROŃMY ŚRODOWISKO 



Dzień Ziemi   - 22 kwietnia 

 

 
Dzień Ziemi znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi– akcje 
prowadzone corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw proekologicznych w 
społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom, jak 
kruchy jest ekosystem planety ludzi. Idea obchodów Dnia Ziemi w tym dniu została 
zapoczątkowana w 1970 r. przez amerykańskiego senatora Gaylorda Nelsona.                                                                  

Ustanowiony pół wieku temu Dzień Ziemi od lat koordynuje organizacja EarthDay. Każdego 
roku obchody międzynarodowego święta koncentrują się wokół konkretnej tematyki. W 
poprzednich latach były to między innymi hasła związane z promocją odnawialnych źródeł 
energii czy konieczności zakończenia zanieczyszczeń z tworzyw sztucznych. W zeszłym roku 
Dzień Ziemi obchodzono pod hasłem "Chrońmy nasze gatunki". Motywem przewodnim 
tegorocznej edycji jest "Działanie na rzecz klimatu".  

Zapraszamy  do zapoznania się z ciekawostkami na temat Ziemi oraz układaniem puzzli online. 
https://fajnepodroze.pl/101-ciekawostek-o-ziemi/  

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/225367-dzie%C5%84-ziemi  

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/224950-mi%C4%99dzynarodowy-dzie%C5%84-

ziemi 
PAMIĘTAJMY , NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO ! 

CZYSTE POWIETRZE , WODA I ZIEMIA TO WARUNEK NASZEGO ISTNIENIA ! 
BĄDŹMY PRZYJACIÓŁMI PRZYRODY , ONA NAS ŻYWI I DAJE NAM SCHRONIENIE ! 


