
Temat: Dbamy o Ziemię 

 Data: 23. 04. 2020 r. (czwartek) 

1. "Ekosystem- co to znaczy 

   Skrzat Borówka wytłumaczy!" 

 oglądanie filmu edukacyjnego: 

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

2. Rozmowa po obejrzeniu filmu: 

 dokąd udał się Skrzat Borówka? 

 jak miał na imię przyjaciel Borówki? 

 co zrobił gospodarz, żeby zwierzęta zamieszkały w jego ogrodzie? 

 wymień zwierzęta, jakie spotkał Borówka. 

3.  O tym, jak Anielka poszła na spacer i czemu rower jest lepszy od 

samochodu… 

Dzień od rana był ciepły, wiosna wkoło pachniała 

Więc się mała Anielka na spacerek wybrała.  

Lecz nim wyszła z mieszkania- dobrze rączki umyła 

A na buzię maseczkę ochronną założyła.  

- To jest rzecz najważniejsza w czasie trwania wirusa 

By się nikt bez maseczki z domu swego nie ruszał! 

A jak idziesz na spacer- to najwyżej z rodziną 

Choć już tęsknisz za Grzesiem, Kubą, Jaśkiem, Kariną… 

 

Idzie nasz Anielka- idzie tylko z mamusią 

Idą prosto do parku, by na ławeczce usiąść  

I popatrzeć na drzewa, ptaki, kwiaty i ludzi 

Mamy kwiecień- do życia już przyroda się budzi.  

Koło parku jest parking, gdzie samochodów tysiąc 

Kilka właśnie wyjeżdża- Anielka może przysiąc 

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


Że chmura, co nad nimi w tej chwili się unosi 

Przeszkadza nawet teraz, gdy lala maskę nosi! 

A na świecie pojazdów dymiących są miliony 

Jak Ziemia ma być czysta, człowiek zadowolony? 

Przecież nie wszędzie musisz pojechać samochodem 

Co truje nam powietrze, rośliny oraz wodę! 

A po alejce w parku rowerem jechał Michał 

 Co właśnie wracał z pracy i pełną piersią wdychał 

Zapach kwitnącej śliwy - a dym mu nie przeszkadzał  

Bo jak co roku - wiosną na rower się przesiadał! 

Stąd wniosek bardzo prosty- myśli sobie Anielka: 

Że z jazdy na rowerze  jest korzyść bardzo wielka: 

Czyste powietrze, radość, kondycja, mięśni sprawność 

I za planetę Ziemię wielka ODPOWIEDZIALNOŚĆ!!! 

 

4. Anielka zauważyła, że rower nie wytwarza spalin, więc jest bezpieczny dla środowiska. 

 Czy wy także korzystacie z tego środka lokomocji? Jeśli tak, przyślijcie swoje zdjęcie… 

 

5. Anielka, wychodząc do parku nie zapomniała o założeniu maseczki ochronnej. Wykonała 

ją z niepotrzebnej skarpety. Takie ponowne wykorzystanie zbędnych rzeczy nazywamy 

RECYKLINGIEM. Spróbujcie zrobić taką maseczkę w domu. Potrzebna będzie tylko…. 

skarpeta i nożyczki.    

 

 

 

 

 

 

 



Przetnij skarpetę … 

 

Zrób z jednej i drugiej strony nacięcia… 

 

 

 

 

 



Złap za powstałe "uchwyty"… 

 

…I maseczka gotowa!!! 

 

 

 

Tak przygotowana maseczka ochroni przed wirusem, jest także przykładem ponownego 

wykorzystania skarpetki… czyli….. 

 Życzę udanej zabawy   

 

 



 

 

 

 


