
Zadania do realizacji 05.06.2020 

1. „Zatkaj nos" - zabawa badawcza - dzieci dotykają swoje nosy, opisują ich kształt (prosty lub garbaty, 

orli lub zadarty, mały…) , a następnie przy zamkniętych ustach zatykają na chwilę nosy. 

• Czego nie możemy robić kiedy mamy zatkany nos? 

• Czym oddychamy? 

• Co by się stało gdybyśmy dłużej trzymali zatkane nosy? 

Wniosek: BEZ POWIETRZA NIE MOŻNA ZYĆ!  

2. Niestety powietrze , którym oddychamy zanieczyszczają dymy      

Przyjrzyj się obrazkom przedstawiającym  rodzaje dymów, które są bardzo szkodliwe dla środowiska 

i zdrowia człowieka. Wymień rodzaje dymów. 

 

                          

                           

 

 



3. Posłuchaj historyjki „O kominie, który przestał dymić" i wykonaj zadanie. 

W pewnym mieście stał fabryczny komin, który przez długie lata od rana do wieczora dymił i dymił. 

Szkodził każdemu, a najbardziej dzieciom. Dzieci kasłały, bladły i od tego dymu traciły  zdrowie i radość. 

Wiele rodzin zdecydowało się opuścić zanieczyszczone miasto. 

Pewnego dnia stało się coś bardzo dziwnego. Komin zaczął kasłać, krztusić się, dym go dusił, nie mógł 

oddychać. Wypluwał snopy iskier, kłęby sadzy, chwiał się. Tak, tak - komin zachorował. „Muszę się 

wyleczyć" - pomyślał i powziął decyzję. - „Idę do pana doktora!" Pan doktor go ostukał, ostukał i mówi: 

- Pan chyba bardzo dużo dymi i kurzy! 

- To prawda - przyznał komin. - Co mogę robić innego, skoro jestem fabrycznym kominem? 

- Kochany panie, należy przerwać kurzenie i puszczanie dymu - i to natychmiast. 

- Ale co robić , panie doktorze? - przestraszył się komin. 

- Leczyć się! Niech pan się wyprowadzi gdzieś daleko za miasto, tam, gdzie są lasy i łąki, gdzie się 

swobodnie i lekko oddycha . A przede wszystkim nie należy zatruwać powietrza sobie i innym. Komin 

fabryczny wziął sobie do serca słowa doktora. Kupił wiejską chałupę i przestał dymić i wypluwać sadzę.  

I o dziwo - wreszcie było mu dobrze. Zawsze miał co robić. W ogródku sadził róże, tulipany i stokrotki, krzaki 

porzeczek i agrestu. Hodował jabłonie, czereśnie, orzechy, śliwki. Zasiał rzodkiewkę, marchew, pietruszkę, 

koper i majeranek. Sadził groch i fasolę. Nawet o kartoflach nie zapomniał. Tak sobie komin szczęśliwie  

i spokojnie żył w wiejskiej chałupie. 

 



4. Jak się czujecie kiedy dymi papieros? 

• Czy wiecie co oznacza ten symbol? 

 

Tu nie wolno palić! 

• Czy wiecie w jakich miejscach można spotkać taki znaczek? 

✓ W budynkach i na terenie przedszkoli, szkół 

✓ W miejscach przeznaczonych do zabaw dla dzieci 

✓  Na przystankach komunikacji publicznej oraz w autobusach W ogólnodostępnych miejscach 

wypoczynku – parki miejskie, plaże. 

• Przygotujcie swój znak- zakaz palenia. Możecie skorzystać z poniższego szablonu i wykonać go 

dowolną techniką, Jeśli rodzice się zgodzą- możecie umieścić znak na drzwiach swojego pokoju. 

Bardzo chętnie obejrzę Wasze prace. Zdjęcia proszę wysłać na mój adres mailowy       

 


