
Dzień dobry Dzieciom i Rodzicom!  

Zaczynamy nowy tydzień a w nim zastanowimy się nad 
tym „Jak należy dbać o naszą planetę”.  
  
Kochani spójrzcie w kalendarz, wspólnie z Rodzicami 
odczytajcie jaki mamy dzień tygodnia, przypomnijcie 
sobie jaki mamy miesiąc i porę roku tak jak to robiliśmy 
na początku każdego dnia w przedszkolu.  
                        Możemy zaczynać ☺  
Drogi Rodzicu!  Przeczytaj dziecku bajkę  
pt. „Dobre rady na złe odpady – czyli ekologiczny Czerwony Kapturek”.  
Czytając historię posiłkuj się ilustracjami do opowiadania.  Następnie porozmawiaj z 
dzieckiem o jej treści. 
  
1.Szedł sobie do babci Kapturek Czerwony. Wtem w lesie przystanął okrutnie strwożony. Lecz to nie z 
powodu strasznego wilczyska, któremu ze ślepiów błyskawica tryska. To śmietnik okropny przy drodze, 
w młodniku. Papiery, żelastwo, butelek bez liku. Ach, któż to mógł zrobić?- zapyta dzieweczka. Przez taki 
bałagan popsuta wycieczka.  
 
2.Lecz nagle zza krzaków dobiega szuranie. Ucieka Kapturek- co teraz się stanie? I chowa się szybko w 
największą gęstwinę. Spogląda w przestrachu, zgaduje przyczynę. To wilk, ten niecnota, ten brudas, co z 
nory, wynosi odpadków dwadzieścia trzy wory. Porządki dziś robi i czyści chałupkę. Lecz śmieci wynosi do 
lasu, na kupkę.  
 
3.Czerwony Kapturek wybiega na ścieżkę: „Nie ma na co czekać, urządzę koleżkę”. I biegnie czym prędzej, 
mijając pokrzywy, na leśną polanę gdzie mieszka myśliwy. Pan myśliwy właśnie jadł ciepłą potrawę, kiedy 
mu Kapturek opowiedział sprawę. Wnet bierze kapelusz i strzelbę na bary: „Już ten bałaganiarz nie uniknie 
kary”.  
 
4.W wysprzątanej izbie leży wilk na brzuchu. Budzi go myśliwy: „Wstawaj ty śmieciuchu. Bierz się do 
roboty, wywieź z lasu śmieci. Wstyd, żeby porządku uczyły cię dzieci”. „Lecz co miałem zrobić?”- zaczął 
się wilk żalić. „Co z furą odpadów- zakopać czy spalić?” Czerwony Kapturek na to mu odpowie: 
„Segregacja śmieci wyjdzie ci na zdrowie”.  
 
5.„Co to segregacja?”- dziwi się wilczysko.„Do jednego worka wrzucać trzeba wszystko?” „Nie”- mówi 
Kapturek. „Aby mieć wyniki, Trzeba poustawiać różne pojemniki. Na szkło kolorowe, na butelki białe, 
gazety, plastiki, puszki zardzewiałe. Rozdzielaj sumiennie papier od żelaza, To zniknie na zawsze odpadków 
zaraza. 
 
6.Kiedy pojemniki napełnisz śmieciami, To z firmy przyjedzie traktor z przyczepami. Do fabryk wywiezie 
ten majątek cały, Żeby z nich nowiutkie przedmioty powstały. Możesz w punktach skupu śmieci się 
pozbywać, 



A wtedy pieniążków będzie ci przybywać”. Wilk na tę wiadomość tak się rozradował, Że zrobił porządki, 
wszystko segregował. Choć trochę się zmęczył, był zadowolony. Nowiutki kapelusz zakupił dla żony. 

Z bajeczki tej morał wynika dla dzieci: Nauczmy się wszyscy segregować śmieci. Nie powstanie wtedy 
żadne wysypisko, I będziemy mieli czyste środowisko." 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



O co można zapytać dziecko podczas rozmowy nt. opowiadania?:  
(Pamiętajmy aby dziecko odpowiadało całym zdaniem) 

-Co zobaczył Kapturek podczas spaceru? 
-Kto zrobił bałagan w lesie? 
-Co zrobił Czerwony Kapturek, gdy odkrył, kto odpowiada za ten bałagan? 
-Co leśniczy kazał zrobić wilkowi? 
-Czy wilk zmienił swoją postawę? 
-Co to są odpady i skąd się biorą? 
-Czy możemy wyrzucać odpady gdziekolwiek? 
-Na czym polega segregacja śmieci?  

 

Zapraszamy także do oglądnięcia filmu edukacyjnego w którym dowiecie się  
                                            „Jak segregować odpady?” 
 
                               https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY&t=53s 

 

                  Udanej zabawy Kochani, uważajcie na siebie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zapraszam do zabawy z kodowaniem.  
Wyobraźcie sobie, że stoicie na chodniku. Kratki na kartce -to płytki chodnika. 

Kierujcie dziećmi za pomocą strzałek: , aby doszły do pojemników. 

 
Zabawę można przenieść na dywan (kratki zastępując np. kartkami z bloku rys.), tematyka planszy też może 
być różna . 
Na kartce staje dziecko – rodzic mówi polecenia (używając określenia kierunku i stron), lub pokazuje znaki 
graficzne (strzałki) – kształtujemy u dzieci rozumienie i stosowanie poleceń. 
Zadanie zawsze to samo- doprowadzić do wyznaczonego celu. 

Zabawa z kodowaniem  
ZAWSZE JEST UDANA! 


