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Uświadomienie dzieciom konieczności zachowań proekologicznych.
Opis
BAJKA:
W pewnej wsi, która nazywała się Radość, płynęła czysta, błękitna rzeka. Wszyscy
mieszkańcy uwielbiali koło niej spacerować, a w upalne dni kąpali się w niej. Całe rodziny
przychodziły nad rzekę biwakować – rozkładali koce, przynosili ze sobą kosze piknikowe
wypchane smakołykami. Dzieci biegały po trawie, pluskały się w wodzie. Był to wspaniały
czas.
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Pewnego dnia do wioski wprowadziła się rodzina Brudasków, która także chodziła nad rzekę.
Brudaskowie także biwakowali. Gdy zjedli kanapki, batoniki, chipsy i wypili soki z butelek,
wszystkie śmieci rozrzucali dookoła siebie. Tak też w Radości codziennie przybywało śmieci
– było ich więcej i więcej, a przebywanie nad rzeką nie sprawiało mieszkańcom już tyle
przyjemności. Dzieci przestały bawić się nad rzeką i nie biwakowano już nad jej brzegiem.
Pewnego razu nad zaśmieconym brzegiem czystej rzeki postawiono fabrykę o tajemniczej
nazwie „Brudas”. Rzeka zaczęła wydawać brzydki zapach, nikt już tutaj nie przychodził.
Mieszkańcy nazwali rzekę Smródką.
Pewnego razu wójt wsi Radość stwierdził, że sprawy posunęły się za daleko i zarządził
zamknięcie fabryki.
Zostały jeszcze do usunięcia śmieci, dlatego zwołał wszystkich mieszkańców, aby
posprzątali okolicę. Wstawiono nawet kosze do segregacji śmieci.
Okolica znowu była czysta i przyjazna mieszkańcom Rzekę nazwano Radosną.
PYTANIA:
1. Jak nazywała się wieś, o której była mowa w bajce?
2. Czy na początku opowiadania rzeka była czysta, czy brudna?
3. Jak nazywała się nowa rodzina, która wprowadziła się do wsi Radość?
4. Co robiła rodzina Brudasków?
5. Po postawieniu nowej fabryki rzekę nazwano…
6. Jak myślicie, dlaczego nazwano rzekę Smródką?
7. Kto posprzątał okolicę po zamknięciu fabryki?
8. Jak skończyła się historia?
Stan realizacji
Zakończona
Najważniejsze efekty
Uświadomiono dzieciom konieczność sprzątania podczas wycieczki.
Informacje dodatkowe
–
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