
          Czy wiecie, że 22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi?

Ekologia – mądre słowo, a co znaczy – powiedz sowo!
Sowa chwilę pomyślała i odpowiedz taką dała:

To nauka o zwierzakach, lasach, rzekach, ludziach, ptakach.
Mówiąc krótko w paru zdaniach o wzajemnych powiązaniach 

między nimi.
Bo to wszystko to jest nasze środowisko.

Masz je chronić i szanować – powiedziała mądra sowa.

 Kiedy się z sobą witają bobry, 
To grzecznie mówią sobie – 

„Dzień dobry” 

My również mówimy Wam Dzień dobry
 i zapraszamy do pogłębienia wiedzy na temat ekologii.

Jan Kasperkowiak 

MALI STRAŻNICY PRZYRODY 
Dziś ekologia modne słowo, 

Przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową. 
Jej strażnikami się ogłaszamy, 

Od dziś przyrodzie my pomagamy. 
Gdy ktoś bezmyślnie papierek rzuci, 

Musisz takiemu uwagę zwrócić. 
Nie można przecież bezkarnie śmiecić, 
To wiedzą nawet przedszkolne dzieci. 

Nie wolno łamać gałęzi drzew, 
Bo piękny płynie z nich ptasi śpiew. 

 A kiedy bocian wróci z podróży, 



 Gniazdo niech znajdzie, na nie zasłużył. 
 Pozwól dżdżownicy do ziemi wrócić, 

Po co jej dzieci mają się smucić. 
      Niech barwny motyl siada na kwiatach, 

  Żyje tak krótko, niech wolny lata. 

A zimą nakarm głodne ptaki. 
Sikorki, wróble, wrony, szpaki. 

Powieś na drzewie karmnik mały, 
Będą ci wiosną za to śpiewały. 

Choć ekolodzy jeszcze z nas mali 
Uczyć będziemy tego wandali. 
Matka natura nam wynagrodzi, 

Jeśli z przyrodą będziemy w zgodzie. 
Ja mówię wam, przyrodę znam. 

Więc kocham ją i chronię ją: trawę, liście, kwiaty wszystkie, sarny, ptaki 
i robaki, żółwie, żaby, ryby, kraby, krokodyle i motyle.

Spróbuj rozwiązać zagadki...

Depczesz po niej codziennie, nie myśląc o tym zupełnie. 
Że bez jej magicznej siły nie istniałyby rośliny.

Latem suknie zielone mają, jesienią na ziemię je zrzucają. 
Potrzebna jest rośliną, zwierzęta bez niej zginą. 

Z nieba spada jako deszcz, z kranu płynie, jeśli chcesz.
Ono unosi w górę latawce i rozdmuchuje z mleczy dmuchawce. 

Chociaż dotknąć go nie możemy, to dzięki niemu żyjemy.

Mini konkurs ekologiczny

Wymień przynajmniej jedną roślinę chronioną.
Dlaczego należy unikać hałasu? 

Byłeś na wycieczce w lesie. Pozostały Ci papiery, puszka po napoju. 
Co zrobisz z nimi?

Dlaczego nie można wypalać starej trawy?
Wymień przynajmniej jedno zwierzę chronione. 

Dlaczego trzeba chronić lasy? 
Wymień "trucicieli" powietrza. 

Czy można myć samochód w rzece?
Gdzie powinno wywozić się śmieci, odpadki? 

Dlaczego powinnyśmy oszczędzać prąd? 

Zabawa w małego ekologa

Co to jest ekologia?
Wymień trzy środowiska wodne.

Z jakich materiałów zrobione są butelki?
Jakie odpady segregujemy?

Czego nie wolno robić w lesie?
O co prosi ludzi rzeka?



                   Wymień 4 produkty zdrowej żywności.
                  Do czego potrzebna jest nam woda?

                           Co sądzicie na temat poniższego wiersza?
                        Na jego podstawie wykonajcie:

                          Plastyczne zadanie konkursowe: 
                             Nasza Ziemia

  ZIEMIA
Ziemia była piękna, czyste powietrze, żadnych śmieci.
Tak było dotąd, aż pojawili się ludzie, dorośli i dzieci.

Powietrze jest brudne, po suchej trawie skaczą wróble.
I o co pytają: czy wróble, czy ludzie za to odpowiadają? 

TERAZ A DAWNIEJ
Dawniej ziemia była piękna i czysta.

Stroiła się w zielenie.
Szumiała woda bystra. 

Radowało się wszelkie stworzenie. 
Teraz cóż zostało z tego, odpowiedz koleżanko, kolego!

       Karaszewski Stanisław 

APEL DO LUDZI
     Gdy się do życia      

wiosną świat budzi, 
przyroda pisze 
apel do ludzi: 

To my, rośliny! 
     To my, zwierzęta! 

       O naszym zdrowiu 
     nikt nie pamięta? 

Trujące ścieki, 
trujące dymy, 

bez tlenu rzeki...
...My się dusimy! 
 A gdy umrzemy 

w trującym brudzie, 
na martwej ziemi 
zginą też ludzie! 

Chcemy żyć z wami 
   w zgodzie, przyjaźni, 
   niechaj nie zabraknie 

wam wyobraźni! 

Tęczowy motyl 
nad łąką lata, 

pająk misternie 



sieć swą uplata. 

Patrzcie, jak pięknie 
w lesie, w ogrodzie! 

Ile jest życia 
w ziemi i w wodzie! 

I ty, Pierwszaku, 
oszczędzaj wodę, 

nie niszcz i nie śmieć. 

DBAJ O PRZYRODĘ!

Kolejne zadanie do wykonania :
Zaprojektuj medal: Przyjaciela Przyrody

Jesteś już prawdziwym ekologiem,
więc złóż ślubowanie:

"Ślubuję, że:
nie będę łamać gałęzi, 

nie będę zrywać roślin chronionych, 
nie będę zrywać liści, kwiatów,

nie będę podpalać traw, 
nie będę hałasować w lesie,

nie będę śmiecić,
nie będę niszczyć ptasich gniazd, a zimą będę dokarmiać ptaki (itd.)".

Mamy nadzieję, że nasza mini edukacja ekologiczna przypadła Wam do gustu.
Czekamy na Wasze odpowiedzi i zdjęcia prac plastycznych do dnia 7.05.2021 r.

Piszcie na adres e- mail: sdk@wsmw.com.pl

Wszystkie nadesłane prace, zostaną nagrodzone!


