
Witam Was bardzo serdecznie w nowym tygodniu nauki. Dzisiaj rano dostałam list od Pani Ziemi.  Na 

początek zapoznajcie się z jego treścią. 

Drogie dzieci! 

Piszę do Was list, gdyż mam zmartwienie i liczę na Waszą pomoc. Bardzo martwię 

się o zaśmiecane przez ludzi plaże, rzeki, jeziora, morza i oceany. Przyroda jest 

zatruwana i niszczona. Mieszkańcy miast i wsi produkują olbrzymie ilości śmieci. 

Niektórzy, chcąc się ich pozbyć, wywożą je do lasu albo palą w piecu. Na sklepowych 

półkach jest mnóstwo towarów i często trudno się oprzeć przed ich zakupem w 

nadmiernej ilości. Opakowania po nich to śmieci, których wciąż przybywa. Pamiętam, 

że kiedy Wasi dziadkowie byli dziećmi, oddychali czystym powietrzem, używali 

wielorazowych siatek na zakupy, a zamiast napojów w kartonikach i plastikowych 

butelkach, mamy gotowały smaczne kompoty z owoców. Czy macie pomysł na 

naprawę i ochronę środowiska, tak aby nasze domy i miasta oraz lasy i rzeki były 

czyste i piękne?  

                                                                                                                  Wasza Ziemia 

 

Jak wynika z treści listu, Pani Ziemia jest bardzo zmartwiona ogromna ilością odpadów, które są 

produkowane przez nas każdego dnia.  Ekolog to człowiek zajmujący się ochrona przyrody, jednak My 

wszyscy możemy pomóc Pani Ziemi poprzez codzienną segregację odpadów.  

1. Na początek proszę rozwiązad krzyżówkę (karta 35  i 36). 

2. Obejrzyjcie film.  

Teraz utrwalcie  swoje wiadomości na temat segregacji odpadów wykonując poniższe zadania. 

https://akademia.pwn.pl/material/WPR_wokol_wiosny_wokol_lata_04,37928.html
https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY


3. Poniżej znajdują się kolorowe pojemniki przeznaczone na różnego rodzaju odpady: papier, 

szkło, plastik i odpady biodegradowalne. Pokolorujcie pojemniki na odpowiednie kolory 

zgodnie z ich przeznaczeniem.  

               PAPIER                                 SZKŁO                                PLASTIK                                BIO 







 



4. Już teraz wiecie, że należy segregowad odpady do odpowiednich pojemników.  Kiedy już 

odpady są posegregowane, można z nich stworzyd  nowe rzeczy. Ponowne wykorzystanie i 

przetworzenie opadów nazywane jest recyklingiem. Z odpadów można zrobid instrumenty 

muzyczne. Poniżej zamieszczę kilka instrumentów muzycznych zrobionych z odpadów. 

Spróbujcie zrobid takie w domu a wykonanymi  instrumentami pochwalcie się  na  stronie 

internetowej Ośrodka. 

 

  

 





5.  Napiszcie po śladzie hasła rozwiązanych krzyżówek. 
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6. Pokolorujcie obrazek. 

 



7. Na zakooczenie wykonajcie kilka zadao poprawiających orientacje przestrzenną i percepcje 

wzrokową. 

https://akademia.pwn.pl/view/8d4344d2-9c74-467a-8294-1999ac6cf310/37857/ZR_orientacja_przestrzenna_poziom2_2.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/8d4344d2-9c74-467a-8294-1999ac6cf310/37857/ZR_orientacja_przestrzenna_poziom2_2.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/9522fc11-055e-44cf-8748-5ae403b014ce/37920/ZR_percepcja_wzrokowa_poziom1_01.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/9522fc11-055e-44cf-8748-5ae403b014ce/37920/ZR_percepcja_wzrokowa_poziom1_01.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/44c8f450-4b89-4529-b887-8717f1f06d21/37827/ZR_orientacja_przestrzenna_poziom2_01.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/44c8f450-4b89-4529-b887-8717f1f06d21/37827/ZR_orientacja_przestrzenna_poziom2_01.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/8d4344d2-9c74-467a-8294-1999ac6cf310/37856/ZR_percepcja_wzrokowa_poziom2_2.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/8d4344d2-9c74-467a-8294-1999ac6cf310/37856/ZR_percepcja_wzrokowa_poziom2_2.pdf



