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 – Co oglądasz? – Michał, zajrzał do pokoju starszej siostry, która siedziała przed laptopem. – Chodź, 

puszczę ci od początku. – Kamila zatrzymała filmik. Na ekranie Michał zobaczył uśmiechniętego 

chłopca, który trzymał w rękach żabę. – Tadek ma dwanaście lat i ratuje żaby1 – wyjaśniła Kamila.                

– A czemu on je musi ratować? – zaciekawił się Michał. – Bo wiosną żaby szukają wody, żeby tam 

złożyć skrzek. I jak przechodzą przez jezdnię, to często wpadają pod samochód. Ten chłopiec napisał 

list do nadleśnictwa z prośbą, żeby wybudować płotki przy drodze, których żaby nie będą mogły 

przeskoczyć. Leśnicy razem z Tadkiem i jego tatą te płotki wybudowali, a Tadek dwa razy dziennie 

zbiera żaby do wiaderka i przenosi na drugą stronę. Zresztą sam zobacz. – Kamila włączyła film.           

– Też bym chciał pomagać żabom – powiedział Michał, kiedy film już się skończył. – Tyle że na naszym 

osiedlu nie ma żab. Pewnie dlatego, że nie ma stawu ani jeziorka – stwierdziła Kamila. – Szkoda                   

– westchnął chłopiec. – Ale przecież my też możemy zrobić coś ważnego dla przyrody – stwierdziła 

Kamila. – Masz jakiś pomysł? – Michał spojrzał z nadzieją na siostrę. – Jeszcze nie, ale na pewno coś 

wymyślę. Tylko mi nie przeszkadzaj. Michał poszedł do swojego pokoju i wyciągnął pudło z klockami. 

Ułożył z nich jezioro, drogę i płotki dla żab. Z zielonej plasteliny ulepił dziesięć żab. Gdy już przeniósł 

wszystkie przez drogę, zajrzał do Kamili. Czytała coś na komputerze. – Wymyśliłaś już coś?                            

– Mówiłam, żebyś mi nie przeszkadzał – mruknęła, nie patrząc na brata. Michał wrócił do siebie, 

przeprawił wszystkie żaby dwa razy przez drogę i właśnie zamierzał zrobić to po raz trzeci, gdy Kamila 

zawołała: – Mam pomysł! Tylko musimy zapytać pani dozorczyni, czy się zgodzi. Pani dozorczyni 

ucieszyła się, że dzieci chcą zagospodarować korkową tablicę, znajdującą się przy wejściu do 

budynku. Tablica miała przecież służyć mieszkańcom, a od dawna nikt nic na niej nie wieszał. Dzieci 

zabrały się do rysowania i wycinania. Michał podpisał się sam, ale resztę napisała Kamila. W niedzielę 

rano mieszkańcy bloku przy ulicy Słonecznej 5 zobaczyli na tablicy zdjęcie kuli ziemskiej i kolorowy 

napis „Zróbmy coś dla Ziemi”. Niżej była narysowana szklanka wypełniona napojem, obok niej 

przekreślona plastikowa rurka i podpis: „Nie używam plastikowych słomek do picia. Kamila z I piętra”. 

Na drugiej kartce pod rysunkiem pasty i szczoteczki do zębów można było przeczytać: „Oszczędzam 

wodę, zakręcam kran, kiedy myję zęby. Michał z I piętra”. Po południu na tablicy pojawił się nowy 

napis: „Segreguję śmieci. Zofia z parteru”. A wieczorem zdjęcie jednorazowej plastikowej torebki                  

z podpisem: „Ta jednorazówka rekordzistka służy mi od wielu dni. Zuzanna z IV piętra”. Następnego 

dnia pojawiło się zdjęcie płóciennej torby na zakupy z podpisem: „Zawsze mam ją w torebce. Anna              

z I piętra”. A niżej wisiała informacja: „Czy wiecie, że ptaki mogą pomylić gumę do żucia z chlebem,            

a jak ją połkną, guma zakleja im przewód pokarmowy i giną z głodu? Dlatego wyżutą gumę trzeba 

zawinąć w papierek przed wrzuceniem do ulicznego kosza na śmieci. Arek z II piętra”. Kiedy Kamila 

wracała ze szkoły, zobaczyła nową kartkę: „Zbieram nakrętki na wózek dla Karolinki, która nie może 

chodzić. Kto dołączy? Julia z III piętra”, a pod tablicą w kącie pojawiło się wiaderko do połowy 

wypełnione kolorowymi nakrętkami. W czwartek wiaderko było już pełne, a w piątek znów puste.              

– Kamila, co tu jest napisane? – spytał Michał, kiedy jak zwykle zatrzymali się przed tablicą, żeby 

zobaczyć, czy jest coś nowego. – „Dziękuję za nakrętki. Zbierajmy dalej! Julia z III piętra” – przeczytała 

Kamila. – A wy znowu przed tablicą? – Pani dozorczyni, która właśnie weszła do budynku, 

uśmiechnęła się na ich widok. – Wiedzieliście, że guma do żucia może szkodzić ptakom? Michał             

i Kamila pokręcili głowami. – Ja też nie. Co prawda, ja gumy nie lubię, ale powiedziałam o tym moim 

dzieciom i wnuczkom. A wnuczki koleżankom w szkole. – Pani dozorczyni wrzuciła kilkanaście 

zakrętek do wiaderka. – Dobrze, że Julia wystawiła to wiaderko, bo każdy ma w domu nakrętki, a nie 



każdemu chce się je gdzieś dalej nosić. A tu wrzucić to przecież żaden kłopot. Dzięki wam ta tablica 

nareszcie na coś się przydała. Michał wyprostował się dumnie. I pomyślał, że gdyby nie film o Tadku             

i żabach, tablica nadal byłaby pusta, Julia nie wystawiłaby wiaderka na nakrętki i nikt by się nie 

dowiedział, że guma do żucia może szkodzić ptakom. 

1Historia o Tadku i żabach jest prawdziwa. Chłopiec mieszka na Dolnym Śląsku i można znaleźć o nim 

liczne artykuły w sieci. 

 

 Po wysłuchaniu opowiadania dzieci próbują odpowiedzieć na pytania:  

Kto występował w opowiadaniu? 

 O czym opowiadał film, który oglądała Kamila?  

Co postanowiły zrobić dzieci? 

 W jaki sposób zadbały o środowisko?  

Jak wy dbacie o środowisko? 

 Jak nazywa się człowiek, który robi wszystko, by nasza planeta była w dobrej kondycji? (ekolog).  

Dlaczego powinniśmy dbać o Ziemię?  

 


