
 
SCENARIUSZ ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH   (dla 10 latków)-   Temat:  Dbajmy o naszą planetę! 

 

Przebieg zajęć 

 

I. Ekologia w piosence. Grechuta Natura   https://www.youtube.com/watch?v=gSyOd2O-V6A 

Jedna jest Ziemia, jak jedno Słońce, 

Jak jedno niebo dla dni i nocy. 

W sercach pragnienia żyją gorące, 

By człowiek nie nadużył swej mocy. 

Aby ten pejzaż Ziemi odwiecznej,  

Zdobiony polem, morzem, lasami, 

Poczuł się już na zawsze bezpieczny. 

Pragniemy przecież tego my sami. 

 

Ziemia nas karmi chlebem i miodem, 

Pięknych widoków wielkim albumem. 

Niech pozostanie barwnym ogrodem 

I uszanujmy Natury dumę. 

Choć poorana liczbą niezmierną 

Dymów i ścieków siecią pajęczą 

Ziemia wciąż rodzi, do końca wierną 

Jest dla nas ludzi, którzy ją dręczą. 

 

Czas wreszcie przestać robić z Natury                                                                        źródło: zwierciadł.pl 

Ludzkich igraszek wielkie śmietnisko! 

Zmieniać bieg rzeki, przestawiać góry. 

https://www.youtube.com/watch?v=gSyOd2O-V6A


Bo to się kiedyś źle skończy wszystko 

Morze zatrute plamą paliwa 

Będzie umarłe przez długie lata. 

Busz raz wycięty już nie odżywa, 

A jest on źródłem tlenu dla świata 

 

Jedna jest Ziemia, jak jedno Słońce, 

Jak jedno niebo dla dni i nocy. 

W sercach pragnienia żyją gorące, 

By człowiek nie nadużył swej mocy. 

Aby ten pejzaż Ziemi odwiecznej, 

Zdobiony polem, morzem, lasami, 

Poczuł się już na zawsze bezpieczny. 

Pragniemy przecież tego my sami. 
 

II. Pomysły na ratowanie naszej planety: 

 

Zastanów się, jak możemy dbać o środowisko, np. 

- nie marnujmy bez potrzeby wody; 

- segregujmy …. 

- zbieramy ……. 

- nie niszczmy …..  

- ……………………………… 

- ……………………………. 

 



III. Uzupełnij  ilustrację. Po lewej stronie krajobraz zniszczony przez człowieka. Po prawej – wizja czystej, zadbanej 

Ziemi.                          

           NASZA ZIEMIA                                                                                                           NASZA EKOPLANETA 

 

źródło https://zasoby.msl.org.pl/arts/view/6307 

 

 

 

https://zasoby.msl.org.pl/arts/view/6307


IV. Gra:  Segreguj śmieci. Link do strony: 

https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/segregacja-smieci 

 

V. Film edukacyjny   Strażnicy Ziemi 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=1PThAnyReK4 

 

VI. Rady na odpady: Rozejrzyj się po swoim mieszkaniu i zastanów się, jak można wykorzystać odpady? Możesz 

spróbować zrobić z nich np. rzeźbę czy wisiorek itp. 

 

 

 

Imię i nazwisko pomysłodawcy: Izabela Kozłowska 

 

Czas i miejsce: ok. 90 min, świetlica szkolna 

 

Wiek: 10 lat 

 

Temat zajęć: Dbajmy o naszą planetę! 

 

Cele: 

• Rozbudzanie świadomości ekologicznej. 

• Przygotowanie dzieci do podejmowania świadomych działań, by ograniczyć ilość śmieci. 

• Wzbogacanie słownictwa o treści ekologicznej. 

 

https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/segregacja-smieci
https://www.youtube.com/watch?v=1PThAnyReK4


Środki dydaktyczne: 

- piosenka M. Grechuty Natura https://www.youtube.com/watch?v=gSyOd2O-V6A 

- link do strony z grą: Segreguj śmieci  https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/segregacja-smieci 

- film edukacyjny   Strażnicy Ziemi 2017   https://www.youtube.com/watch?v=1PThAnyReK4 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gSyOd2O-V6A
https://www.youtube.com/watch?v=1PThAnyReK4

