
 
 

Przedszkolny Konkurs Ekologiczny  

  

Opracowała: Justyna Świetlik-Bałon 

 

Obszar edukacyjny: odnajdywanie swojego miejsca w grupie 

rówieśniczej,   

 

Cel ogólny: tworzenie okazji do wymiany informacji, uczenie zasad 

współdziałania w zespole 

- kształtowanie postaw proekologicznych 

- rozwijanie troski o jakość życia na Ziemi 

- wykorzystanie zdobytych wiadomości i umiejętności podczas - 

realizacji zadań 

- dostarczanie okazji do dobrej zabawy 

- kształtowanie czynnej postawy wobec ochrony przyrody – 

wypracowanie gotowości i umiejętności działań w środowisku 

przyrodniczym mającym na celu jego ochronę.  

 

  Cele szczegółowe:  

- dziecko współdziała we wspólnocie zdobywając dla niej punkty, 

- potrafi dostosować się do stawianych wymagań,  

- sprawia radość sobie i innym poprzez organizację wspólnej zabawy, 

- nabywa opiekuńczego stosunku do świata przyrody 

popularyzacja haseł i działań na rzecz ochrony środowiska, 

-inspirowanie samodzielnych działań dziecka,  

1. Przywitanie zawodników. 

 

2. Przedstawienie się dzieci z poszczególnych grup, wybór kapitanów 

drużyn. 

 

3. Wspólne rozwiązywanie rebusu z  hasłem „ekologia”. 
 



 
 

 

Część właściwa konkursu: 

 

1. Zadania dla zespołów 

 

Kapitan losuje zestaw w skład którego wchodzą dwa zestawy po trzy 

pytania. Po zapoznaniu się z pytaniami, dzieci naradzają się, po czym 

odpowiedzi udziela kapitan drużyny. 

 

I Zestaw 

Jak nazywa się ptak, który leczy drzewa? /dzięcioł/ 

Wymień jeden zimowy miesiąc. /np. luty/ 

 

Udziel prawidłowej odpowiedzi: Jeżeli zobaczysz w lesie porzuconą 

butelkę, co robisz? 

a/ idziesz spokojnie dalej 

b/ przenosisz ją w inne miejsce 

c/ wyrzucasz ją do kosza 

 

II Zestaw 

Jak nazywa się ptak o długich czerwonych nogach, czerwonym 

dziobie, lubiący Jeść żaby? /bocian/ 

 

Wymień jeden wiosenny miesiąc. /np. maj/ 

 

Udziel poprawnej odpowiedzi: Podczas grzybobrania z rodzicami, 

znajdujesz dorodny okaz muchomora, co robisz? 

a/ oglądasz go z daleka 

b/ bierzesz go do ręki i wrzucasz do koszyka 

c/ niszczysz go przez nadepnięcie 

 

III Zestaw 

Jak nazywa się ptak, który podrzuca innym ptakom do wysiadywania 



 
 

jajka i woła: kuku? /kukułka/ 

 

Wymień jeden letni miesiąc /np. lipiec/ 

 

Udziel poprawnej odpowiedzi: Gdy zobaczysz w lesie ogień, co robisz? 

a/ uciekasz z miejsca zdarzenia 

b/ powiadamiasz osobę dorosłą lub dzwonisz do straży pożarnej 

c/ nie robisz nic. 

 

IV Zestaw 

Wymień 3 wiosenne kwiaty. /np. przebiśnieg, krokus, pierwiosnek/. 

 

Wymień jeden miesiąc jesienny. /np. październik/ 

 

Udziel poprawnej odpowiedzi: Podczas wiosennego spaceru zauważasz 

pierwsze wiosenne kwiaty, co robisz? 

a/ zrywasz je niosąc bukiecik do domu 

b/ przyglądasz się kwiatkom wiedząc, że nie wolno ich zrywać 

c/ bawisz się wesoło nie zwracając uwagi na to, że podczas zabawy 

możesz podeptać kwiaty. 

 

 

2. „Kręgle ekologiczne” – zespoły kolejno toczą piłki do ustawionych12 

butelek (kręgli) po jogurcie, tak, by jak najwięcej „kręgli” przewrócić. 

Jeżeli zespół przewróci wszystkie „kręgle” otrzymuje 3 pkt.  

  

3. „Quiz ”: zespoły odpowiadają podnosząc kartkę Tak lub NIE 

 

Czy las jest naturalnym domem dla zwierząt? 

Czy hałas jest szkodliwy dla zdrowia?  

Czy niektóre rośliny leśne służą ludziom jako pożywienie? 

Czy w lesie można rozpalać ognisko?  

Czy ludzie mogą zjeść grzyby trujące?                   



 
 

Czy drzewa dostarczają drewna - potrzebnego do 

wytwarzania  papieru, mebli innych przedmiotów?  

Czy można łamać drzewom gałęzie, zrywać listki? 

Czy w lesie należy hałasować?  

Czy w lesie można zostawiać śmieci? 

Czy na łące można zostawiać po sobie śmieci? 

Czy na łące można spotkać żaby? 

Czy rośliny potrzebują wody do życia?  

Czy na łące można spotkać bociana?  

 

4. Zgniatanie kulek z gazet na czas – kto zrobi więcej podczas 

liczenia do 10. 

 

5. Zadanie jednakowe dla wszystkich zespołów, słuchanie tekstu „Był 

las”.  

„Był las…” – zespoły słuchają tekstu opowiadanego przez Sowę – 

pacynkę  o wizycie grupy turystów w lesie. Każdy zespół ma kosz i 

zgniecione śmieci. Zadanie polega na tym, by każde złe zachowanie 

bohaterów opowiadania zaznaczyć wrzuceniem śmiecia do kosza. 

Maksymalnie można wrzucić 7 śmieci i otrzymać 3pkt.  

 

Pewnego dnia podglądałem grupę turystów, która przyjechała do lasu 

na wycieczkę. Kiedy wysiedli z samochodu rozłożyli koc i włączyli 

radio na cały regulator. Następnie przygotowywali piknik rozkładając 

przywiezione smakołyki. Po posiłku jeden z chłopców wrzucił puste 

butelki pod krzaki, podbiegł do drzewa i złamał mu sporą gałązkę. 

Potem biegał z tą gałązką i wymachiwał na wszystkie strony. Dwie 

dziewczynki pozbierały papierki i schowały je do kieszeni, ponieważ 

nie było tam kosza. Kierowca postanowił umyć swój nowy, piękny 

samochód w rzece. Pewien młodzieniec wykopał dziurę i zasadził w nim 

nowe drzewko, które przywiózł ze sobą. Zauważyłem tez dziewczynkę, 

która podeszła do drzewa z małym nożykiem w ręce i zaczęła nim 



 
 

wycinać w korze drzewa jakieś literki. Pewna pani z małym dzieckiem 

wzięła koszyk i chodziła po lesie szukając grzybów. Towarzysząca im 

dziewczynka deptała wszystkie napotkane grzyby. Chłopiec, który 

biegał z gałązką zatrzymał się nagle i wszedł na drzewo, zdjął z niego 

ptasie gniazdo. Dumny ze swej zdobyczy pobiegł pokazać je innym. 

Kiedy samochód był już umyty wszyscy wsiedli do niego i odjechali. A 

las proszę was westchnął żałośnie.  

6. Rzucanie kulkami do celu 

 

7. „Wybierz prawidłowa odpowiedź” – zespoły losują pytanie i po 

wysłuchaniu jego treści maja za zadanie spośród trzech odpowiedzi 

wybrać prawidłową. Za dobry wybór otrzymują 2 pkt.  

Segregując odpady, co wrzucamy do pojemnika na plastik?  

� szklane butelki;  

� butelki plastikowe; 

 � pudełka?  

Dodatkowo:  

Po co jest segregacja? 

Co powstaje z przetworzenia makulatury?  

� buty;  

� lekarstwa;  

� nowe zeszyty, książki?  

Dodatkowo: Co to jest makulatura?  

Co to jest recykling?  

� wyścig samochodowy;  

� powtórne wykorzystanie zużytych surowców, materiałów 

odpadowych;  



 
 

� przyjęcie urodzinowe?  

Dodatkowo: Jakie materiały można wykorzystać powtórnie?  

Co można robić w lesie?  

� odpoczywać, zbierać grzyby;  

� krzyczeć, hałasować;  

� samowolnie rozpalać ognisko?  

Dodatkowo: Dlaczego nie można w lesie hałasować?  

Który pojazd nie zanieczyszcza środowiska naturalnego, jest 

ekologiczny?  

� samochód;  

� rower; 

� motor?  

Dodatkowo: Co, prócz spalin pojazdów, zatruwa powietrze?  

W jaki sposób możemy pomagać ptakom przetrwać zimę?  

� budować dla nich gniazda;  

� zamykać je w klatkach; 

� dokarmiać w karmnikach?  

Czy, aby zasadzić drzewo, należy:  

� włożyć do ziemi gałązkę;  

� włożyć do ziemi ukorzenioną sadzonkę;  

� włożyć do ziemi listek?  

Dodatkowo: Jak nazywa się pora roku, w której drzewa gubią 

kolorowe liście?  

8. „Mały budowniczy” układanie wzorów z nakrętek  

– zespoły otrzymują zestawy do budowania składające się z 

nieużytków: pudełek różnej wielkości, kubków po jogurtach – zestawy 



 
 

są identyczne, zapakowane w kartoniki i zawiązane wstążką. Zadanie 

polega na zbudowaniu w jak najkrótszym czasie (3 min.) jak 

najwyższego, pięknego zamku. Najwyższa budowla nagrodzona 

zostanie maksymalną liczbą – 3 pkt.  

 

9. „Segregacja śmieci”: 

 

Zadanie jednakowe dla wszystkich z wykorzystaniem lizaków 1-2-3 

Co wrzucamy do pojemnika na papier? 

1) zeszyty, gazety, złożone kartony 

2) butelki, słoiki 

3) puszki  

 

Co wrzucamy do pojemnika na plastik? 

1) szklane butelki 

2) butelki plastikowe bez nakrętek 

3) pudełka  

 

Co wrzucamy do pojemnika na szkło? 

1) szklane butelki, słoiki 

2) plastikowe elementy 

3) papier  

 

 Co to jest makulatura? 

1) czy są to stare gazety, niepotrzebne papiery 

2) czy są to stare meble 

3) czy są to niepotrzebne leki  

 

Co to są odpady? 

1) czy są to rzeczy do jedzenia 

2) czy są to rzeczy do ubrania 



 
 

3) czy są to rzeczy do wyrzucenia 

  

  

Gdzie można wyrzucać papierki? 

pod łóżko 

do kosza 

na chodnik 

 

10. Podawanie butelki w rzędach – górą i powrót dołem. 

 

10. Podliczanie punktów .  

 

11. Ogłoszenie wyników konkursu, rozdanie dyplomów. Wręczenie 

drzewek do wsadzenia w przedszkolnych ogródkach wszystkim 

zespołom biorącym udział w turnieju. Wykonanie pamiątkowego 

zdjęcia.  

 

12. Zakończenie konkursu, podziękowanie dzieciom. Wyjście do 

ogrodu i posadzenie bylinek. 

 

 

 


