
Drogie Sikorki 😊 

 

Dzisiaj przeczytamy opowiadanie „Dobre rady na odpady, czyli ekologiczny Czerwony 

Kapturek” i obejrzymy film o ekologii 😊 

 

Drogie Sikorki! Poproście rodziców o przeczytanie Wam opowiadania 😊 

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 zrobid?- zapyta dzieweczka. 

Przez taki bałagan popsuta wycieczka. 

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. 

Czerwony Kapturek wybiega na ścieżkę: 

„Nie ma na co czekad, 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”. 

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 zrobid?”- zaczął się wilk żalid. 

„Co z furą odpadów- zakopad czy spalid?” 

Czerwony Kapturek na to mu odpowie: 

„Segregacja śmieci wyjdzie ci na zdrowie”. 

„Co to segregacja?”- dziwi się wilczysko. 

„Do jednego worka wrzucad trzeba wszystko?” 

„Nie”- mówi Kapturek. „Aby mied wyniki, 

Trzeba poustawiad różne pojemniki. 

Na szkło kolorowe, na butelki białe, 

Gazety, plastiki, puszki zardzewiałe. 

Rozdzielaj sumiennie papier od żelaza, 

To zniknie na zawsze odpadków zaraza. 

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 pozbywad, 

A wtedy pieniążków będzie ci przybywad”. 

Wilk na tę wiadomośd tak się rozradował, 

Że zrobił porządki, wszystko segregował. 

Chod trochę się zmęczył, był zadowolony. 

Nowiutki kapelusz zakupił dla żony. 

Z bajeczki tej morał wynika dla dzieci: 

Nauczmy się wszyscy segregowad śmieci. 

Nie powstanie wtedy żadne wysypisko, 

I będziemy mieli czyste środowisko. 

 

Porozmawiajcie teraz na temat opowiadania. Będzie to też dla Was podsumowanie wiedzy 

zdobytej w tym tygodniu 😊 

 Kto występował w opowiadaniu? 



 W jakim miejscu znajdują się bohaterowie bajki? 

 Czy w lesie było czysto? 

 Kto zaśmiecał las odpadami? 

 Czy wolno zaśmiecad lasy? Czy wolno rzucad odpady gdziekolwiek ?Czy można spalid 

lub zakopad odpady? 

 

Zwrócenie uwagi na rzucanie odpadów zawsze do koszy na śmieci. (Pomocna 

piosenka „Śmietnikowy song”). 

W tym miejscu posłuchajcie proszę piosenki „Śmietnikowy song”. 

https://www.youtube.com/watch?v=X5SiJK_xZaE 

 

 Kto i jakie rady na odpady dawał Wilkowi? Czy wilk posłuchał tych rad? 

 Jak się nazywa miejsce, w którym Wilk mógł sprzedad swoje odpady po segregacji? 

Które z odpadów Wilk mógł sprzedad? 

 Co daje nam segregacja śmieci? Przypomnijmy sobie jeszcze raz dla utrwalenia na 

czym polega segregacja śmieci. 

 

Usiądźcie proszę wygodnie i obejrzycie film o ekologii 😊 Utrwalicie zdobytą wiedzę w tym 

tygodniu 😊 Dowiecie się również jak oszczędzad energię 😊 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ&t=285s 

 

Posłuchajcie piosenki: „Świat w naszych rękach” (ekologiczna piosenka dla dzieci) 

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