
Zadania z etyki klasa 1b 9.06.2020r. 

Temat „Chrońmy przyrodę.” 

Wysłuchajcie tekstu „Gdzie skryło się Słonko ? 

Dawno dawno temu nasza Ziemia była piękną planetą otoczoną błękitnym niebem, a powietrze i wody 

były tak czyste, że wszystkie rośliny i zwierzęta chciały tutaj mieszkać. Na Ziemi pojawiało się coraz 

więcej przepięknych roślin- drzew, kwiatów oraz przeróżnych zwierząt.. Morza wypełnione były czystą 

jak kryształ wodą toteż mogły tutaj żyć różne zwierzęta wodne i ryby. Na Ziemi panował porządek 

Słońce świeciło jasno, a jego promienie były wszystkim przyjazne. 

Pewnego dnia na naszej planecie pojawili się ludzie. Były to bardzo mądre, inteligentne istoty, toteż od 

początku swego istnienia zaczęli ulepszać wszystko, co ich otaczało. Zaczęli budować domy, a do 

tego potrzebne było drewno, więc zaczęto ścinać drzewa. Wycinano je jednak nadmiernie,a nie 

sadzono w miejsce ściętych nowych drzewek. Piękne lasy zaczęły się kurczyć, a jak znikają drzewa , 

to brakuje nam czystego powietrza, tlenu. . Niektóre zwierzęta zaczęły chorować, a inne nawet 

wyginęły całkowicie. I wiele pewnie zniknie z naszej planety, ponieważ ludzie wybudowali tysiące 

fabryk z kominami, na których nie zakładano filtrów oczyszczających dymy. Z tych dymów tworzyły się 

chmury z których padały kwaśne, trujące deszcze. Deszcze zatruwały również ziemię , która rodziła 

chore rośliny. Z kolei tymi roślinami żywiły się zwierzęta. Niektóre chorowały inne wyginęły całkowicie. 

Sami ludzie także zaczęli chorować. 

Na naszej planecie zaczęły pojawiać się śmieci, i to bynajmniej nie w koszach. Było ich wszędzie 

pełno: na drodze, obok niej, wokół domów, szkół, sklepów, na plażach, pływające w rzekach, 

jeziorach, stawach rybnych i nikomu jakoś one nie przeszkadzały. 

Jednak pewnego dnia, kiedy wszyscy wstali rankiem z zamiarem pójścia do pracy, szkoły okazało się, 

że Słonko nie wstało. Cały dzień było bardzo szaro, ponuro, chłodno. Ptaki przestały śpiewać Słonko 

nie wstawało przez wiele , wiele dni. Nikt nie wiedział ,dlaczego. 

Człowiek to jednak bardzo mądra, inteligentna istota. Odkryła, że słoneczko cały czas świeci, jednak 

nie może się przebić swymi ciepłymi promieniami przez te spaliny, dymy unoszące się nad ziemią. W 

niektórych miejscach na Ziemi są już takie góry śmieci, że nie widać wokół nic, oprócz nich. 

-I co my teraz zrobimy? -zapytał Człowiek Człowieka 

-Kto nam pomoże?! 

 

Co powinni wszyscy zrobić, aby Słonko świeciło, jak dawniej. 

-Jak dzieci mogą przyczynić się do czystości naszej Ziemi 

1. Co to jest środowisko? (Co składa się na środowisko?) 

- zwierzęta 

- rośliny 

- owady 

- ptaki 

- drzewa 

- morza 

- rzeki 

- jeziora 

- góry 

- powietrze 

2. Czy człowiek może żyć bez środowiska? (bez zwierząt, ptaków, roślin...) 

3. Jeśli człowiek nie może żyć bez przyrody, to co musi zrobić, aby środowisko nadal 

istniało? (chronić) 

4. Co to znaczy chronić środowisko? 

5. A czy słyszeliście o miejscach, gdzie chronione są rośliny, zwierzęta...? 

- rezerwaty przyrody 

- pomniki przyrody 

- Dąb Bartek 



- parki narodowe 

- parki krajobrazowe 

- "Czerwone księgi" (rośliny i zwierzęta chronione) 

6. A gdzie możemy jeszcze spotkać zwierzęta, rośliny, drzewa, ptaki, owady...? 

- las 

- park 

- dom 

- woda 

7. Czy zwierzęta, rośliny są w tych miejscach chronione, bezpieczne? 
 

ZWIERZĘTA 

- dokarmiaj zwierzęta zimą 

- nie zabijaj zwierząt 

- nie hałasuj przy zwierzętach 

- nie bij zwierząt 

- szczep zwierzęta przeciw wściekliźnie 

- chodź ze zwierzętami do lekarza 

PTAKI 

- nie niszcz gniazd 

- dokarmiaj ptaki zimą 

- nie strącaj jaj z gniazd 

- nie wyrywaj ptasich piór 

- nie strzelaj do ptaków z procy 
- nie płosz ptaków 

ROŚLINY 

- nie niszcz drzew 

- nie zrywaj liści, gałęzi 

- nie depcz trawników 

- wyrywaj chwasty 

- chodź po wyznaczonych ścieżkach 

- nie zrywaj kwiatów 

- podlewaj kwiaty 

- akcja sadzenia kwiatów, drzew 

 


