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Zalety pakietu: 
Zestaw pomocy jest klarowny, plansze są przejrzyste, a karty pracy zostały opracowane z 

myślą o dzieciach młodszych i starszych. Przygotowany zestaw pomocy dydaktycznych jest 

cennym źródłem inspiracji. 

 

Zestaw zawiera: 
1. PRZEDSZKOLANKOWY BAZGROLNIK NAUCZYCIELA, który zawiera wiersze, opisy 

zabaw. 

2. PRZEDSZKOLANKOWY BAZGROLNIK PRZEDSZKOLAKA, który zawiera karty 

pracy dla dzieci. 

3. PANSZE DEMONSTARCYJNE przedstawiające EKO ZASADY, źródła energii, kosze 

do segregowania odpadów, 

 

 

  

Materiały 

 



 

 

 
 

  

Bohaterowie 

 

Głównymi bohateriami są bazgrołki 

czyli: Bazgrołek, Bazgrot, 

Bazgrolinka, Bazgrolinek, 

Bazgrotek, Bazgraninka. Każdy z 

nich ma inny kolor oraz inne 

usposobienie. 

Bazgrołkom w ich przygodach będą 

towarzyszyły przedszkolaki: Michał, 

Mikołaj, Miłosz, Iga, Pola i Natalka. 

Oczywiście opiekę nad bazgrołkami i 

przedszkolakami będzie sprawowała 

Pani Nauczycielka. 

 

 



 

 
 

Bazgrołkowe EKO zasady! 
Magdalena TokarcZyk 

Dzisiaj to Bazgrołki dzieciom doradzą. 

Jak być EKO przedszkolakom zdradzą. 

Bo my – Bazgrołki – EKO zawsze być chcemy. 

Dlatego o Ziemię, powietrze i wodę zawsze dbać będziemy! 

- Jak to robimy? - czy przedszkolaki zgadną? 

Po kolei Bazgrołki dzieciom to wyjaśnią 

i swoje ZASADY EKO przedstawią. 

 

 

 

Aby o naszą Ziemie dbać, 

nie możecie jej zaśmiecać! 

Więc odpady segregujcie dokładnie. 

Nie wyrzucajcie śmieci, gdzie popadnie. 

Na śmieci kosze są przeznaczone, a nie trawa! 

Pamiętajcie! Bo to ważna sprawa. 

Kosze kolory swoje mają. 

Do każdego inne śmieci trafiają. 

 

 

 

O wodę również dbamy. 

Więc na darmo jej nie wylewamy. 

Pamiętajcie o wody oszczędzaniu 

i o kurkach zakręcaniu! 

Ważne jest również o czystość jej dbanie! 

Dlatego jest tak ważne zbiorników wodnych niezaśmiecanie. 

Bo ryby które dom tam mają 

szybko w brudnej wodzie poumierają. 

A woda, którą potrzebujemy do życia, podlewania, picia i gotowania. 

Zanieczyszczona nigdy przez nas nie będzie mogła być wykorzystana. 

Bo wszyscy byśmy się  pochorowali. 

WiersZe 

 



 

Dlatego jest tak ważne, by wszyscy o wodę dbali. 

 

 

 

O powietrze również bazgrołki dbają 

i takie rady dzieciom dają: 

O powietrze również dbajmy! 

Dlatego śmieci w piecach nie palmy! 

Smog to straszna jest sprawa… 

Gdy się w koło panoszy, zakazana jest na zewnątrz zabawa. 

My jednak smog zwalczamy 

i samochodami nie jeździmy, gdy nie musimy. 

Nasze rowery wtedy wybieramy 

i nimi do przedszkola przybywamy. 

A gdy rowerem jeździć nie możemy 

wtedy komunikacją miejską przyjedziemy. 

W ten sposób emisję spalin zmniejszamy 

i tym samym, o powietrze i przyrodę dbamy! 

 

 

 

A gdy na zakupy ruszamy, 

z jednorazowych reklamówek nie korzystamy. 

EKO – TORBY z materiału mamy 

i z nimi na zakupy się wybieramy. 

Taka torba to dobra jest rzecz. 

Zawsze się przydaję, a plastikowym reklamówkom mówimy precz! 

Plastik rozkłada się z milion lat… 

Dlatego ekologicznym torbom mówimy TAK! 

 

 

 

Godzina dla Ziemi - akcja to znana. 

Przez wielu ludzi jest przestrzegana. 

Tego dnia urządzenia elektryczne na godzinę wyłączamy. 

W ten sposób energię elektryczną oszczędzamy. 

Ze źródeł energii odnawialnej korzystać się staramy. 

- Jakie to źródła? - Już wam o nich opowiadamy… 

To egeria przez słońce, wodę i wiatr wytwarzana. 

Nie zanieczyszcza środowiska dlatego jest EKO ENERGIĄ nazwana. 

Gdy jednak ze źródeł energii odnawialnej nie możemy korzystać mój drogi kolego, 

pamiętajmy o wyłączeniu w domu, zbędnego sprzętu elektronicznego. 

 

To EKO zasady teraz je już znacie! 

Ciekawi jesteśmy czy ich przestrzegacie? 

A może jeszcze inne EKO ZASADY znacie 



 

Pomoce do tekstu: 

i nam o nich poopowiadacie? 

 

Pytania do tekstu:  

1. O jakich zasad mówiły Bazgrołki? 

2. Jak można dbać o środowisko? 

3. Dlaczego jest tak ważne abyśmy dbali o Ziemię, powietrze, wodę? 

4. Czy znacie inne sposoby dbania o środowisko? 

 

 

 

  



 

Energia i jej zródła! 
Magdalena TokarcZyk 

Bazgrołek dziś tak dzieciom opowiada 

o źródłach energii tak wszystkim powiada: 

Źródeł energii mamy wiele… 

niektóre są odnawialne, a inne nieodnawialne moi przyjaciele. 

Nieodwracalne źródła energii najczęściej są wykorzystywane 

Ale czy przez wszystkich są aprobowane? 

Do nich zaliczmy: ropę, węgiel, gaz czy uran – pierwiastek chemiczny,  

który w elektrowniach jądrowych jest wykorzystywany – bardzo niebezpieczny. 

Ich wykorzystywanie jest szkodliwe dla nas i naszej planety, 

a ich pokłady na Ziemi szybko skończą się, niestety. 

Mamy również alternatywne źródła energii, 

które możemy wykorzystywać przez wieki, 

są przyjazne i środowisku nie szkodzą! 

Do nich na pewno zaliczamy energię słoneczną 

przez kolektory przetwarzaną 

lub energię wiatru przez wiatraki 

w energię elektryczną zamienianą. 

Energia wody również jest dobrze znana. 

Dzięki elektrowniom wodnym energia elektryczna do domów jest dostarczana. 

Biomasa i energie geotermalna jest także znana 

również do energii odnawialnej ich moc jest zaliczana. 

EKO ENERGIA tak o niej mówimy 

dzięki niej środowiska nie zanieczyszczamy! 

 

 

Pytania do tekstu: 

1. Jakie mamy źródła energii? 

2. Dlaczego lepiej jest korzystać z odnawialnych źródeł energii? 

 

Zadania do tekstu: 

1. Wiatrak – przygotuj kartkę w dowolnym kolorze, szpatułkę lekarską lub patyk. 

2..Z kartki wytnij kwadrat, a następnie natnij go w każdym rogu. 

3..Złóż nacięte do środka elementy tworząc wiatrak – sklej całość. 

 

 



 

Pomoce do tekstu: 
  



 

 

 

 

 

 

ŹRÓDŁA ENERGII 
 

NIEODNAWIALNE 

Nieodnawialne źródła energii to takie, które nie odnawiają się w krótkim 

okresie. Ich wykorzystanie jest znacznie szybsze niż uzupełnianie zasobów. 

Do źródeł nieodnawialnych zaliczamy przede wszystkim paliwa kopalne: 

• węgiel kamienny 

• węgiel brunatny 

• ropę naftową 

• gaz ziemny 

• torf 

Nieodnawialne źródła energii pod postacią paliw kopalnych są 

podstawowym źródłem energii dla przemysłu, energetyki, transportu i 

gospodarstw domowych. W związku z alarmującymi doniesieniami na 

temat wyczerpywania się zasobów paliw kopalnych, wiele państw promuje 

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 

 

ODNAWIALNE 

Odnawialne źródła energii to takie, których używanie nie wiąże się z 

długotrwałym ich deficytem. Najważniejszym ze źródeł odnawialnych jest 

energia spadku wody. Pozostałe źródła odnawialne - energia słoneczna, 

energia wiatru, biomasy, biogazu, pływów morskich, energia geotermalna i 

inne - są używane na mniejszą skalę. Energia odnawialna jest przez 

niektóre środowiska przedstawiana jako synonim energii przyjaznej dla 

środowiska.   

Ciekawostki 

 



 

 

 

 

 

 

Zabawa 1: 

Do zabawy potrzebujecie:  

• gazet, butelek plastikowych, puszek, koszy w odpowiednich kolorach 

Przebieg zabawy: 

Zadaniem dzieci jest umieszczenie śmieci w odpowiednich pojemnikach. Zabawę można 

zrobić na CZAS! 

Zabawa 2: 

Do zabawy potrzebujecie:  

• gazet, pojemnika  

Przebieg zabawy: 

Zadaniem dzieci jest zrobienie kulki z gazety, a następnie starają się trafić nią do kosza.  

Zabawy 

 


