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Osoby, które nazywają swój styl życia ekologicznym dbają o nasz dom, czyli środowisko. Nie 

krzywdzą innych zwierząt, dbają o rozwój roślin, segregują odpady. Ogólnie mówiąc jest to 

dbanie o środowisko. Aby być eko należy wykonywać m.in. takie czynności: 

 wyrzucać śmieci do kosza, nie na ulicę czy pod nogi, 

 nie wyrzucać jedzenia, 

 myć owoce i warzywa przed ich spożyciem, 

 gasić światło, gdy wychodzimy z pomieszczenia, 

 sprzątać po psie. 

Istnieje jeszcze wiele innych rzeczy, dzięki którym przyczyniamy się do naprawy naszego 

domu – środowiska. Jednak te wymienione powyżej należą do najistotniejszych, które może 

praktykować każdy człowiek, szczególnie ten najmłodszy. 

 

Zapraszam do kreatywnej zabawy z nakrętkami. 

https://dzieciakiwdomu.pl/2016/01/jak-kreatywnie-wykorzystac-plastikowe-nakretki-w-

pracy-i-zabawie-z-dziecmi.html 

 

https://dzieciakiwdomu.pl/2016/01/jak-kreatywnie-wykorzystac-plastikowe-nakretki-w-pracy-i-zabawie-z-dziecmi.html
https://dzieciakiwdomu.pl/2016/01/jak-kreatywnie-wykorzystac-plastikowe-nakretki-w-pracy-i-zabawie-z-dziecmi.html


Rozwiąż z rodzicem QUIZ EKOLOGICZNY 

ZAGADKI 

"Służy do picia, 

służy do mycia, 

bez niej na ziemi 

nie byłoby życia" /woda/ 

 

"Bywa czarny , siwy, bury. 

Płynie z kominów pod chmury" /dym/ 

 

"Pełno go wszędzie , 

choć go nie widać. 

Czyste chcemy wdychać./powietrze/ 

 

ZAGADKI "TAK czy NIE" 

W lesie łamiemy gałęzie i niszczymy gniazda ptaków. 

Wodę należy oszczędzać. 

W parku można śmiecić. 

Do lasu idziemy odpocząć i posłuchać śpiewu ptaków. 

Śmieci wrzucamy do kosza. 

W lesie krzyczymy. 

Dymy fabryczne zanieczyszczają powietrze. 

Hałas szkodzi zdrowiu. 

 

ZAGADKI 

Czy dzięcioł jest pożyteczny? 

nie, bo niszczy drzewa 

tak, bo niszczy szkodniki drzewa 

 

Jeśli obok śmietnika w sali leży papier, to: 



trzeba powiedzieć o tym pani nauczycielce 

należy go podnieść i wrzucić do śmietnika 

Co wrzucamy do pojemnika na papier? 

zeszyty, gazety, worki papierowe, złożone kartony 

butelki, słoiki bez nakrętek 

 

Jakie zwierzęta przygotowują się do snu zimowego? 

niedźwiedź, jeż 

sikorka, gil 

 

Wiosna, lato, jesień, zima to: 

dni tygodnia 

pory roku 

 

Podczas akcji "Sprzątanie świata": 

dzieci zaopatrzone w rękawice i torebki jednorazowego użytku zbierają odpady 

dzieci ubrane na galowo tańczą i śpiewają 

 

Co wrzucamy do pojemnika na plastik? 

butelki plastikowe (bez nakrętek), różne plastikowe elementy 

szklane butelki, słoiki bez nakrętek 

 

Grzybem trującym jest: 

muchomor 

kurka 

 

Zdrowiej i przyjemniej żyje się tam: 

gdzie jest czysto 

gdzie jest wiele odpadów 

 



Już czas na trochę ruchu. 

https://wordwall.net/pl/resource/2698901/sport-zdrowie 

lub spacer, zabawa na podwórku.  

 

Miłego dnia! 

 

https://wordwall.net/pl/resource/2698901/sport-zdrowie

