
ŚMIECIOWE STWORY 

Piesek Lasotek wstał w bardzo dobrym humorze. Postanowił zrobić sobie wycieczkę. 

Lasotek jest miłośnikiem przyrody, uwielbia podziwiać jej piękno.  

 

                                             
Szczekając piosenkę udał się do lasu, niestety tam od razu potknął się o plastikową 

butelkę. 

- O nie, co ten śmieć robi w lesie? - Posmutniał. 

 

 

- Dlaczego ludzie nie dbają o przyrodę, przecież wtedy zabijają środowisko i samych siebie? 

Trzeba coś z tym zrobić!  

Zadzwonił po swoich przyjaciół: tygryska Przyrodka i kotka Ekolotka, zwołując zebranie 

„Leśnego Patrolu”.         

   



Wszyscy zjawili się na polance, gdzie odpoczywała rodzina Jelonków.  

 

 

- Witajcie. Musimy opracować plan, żeby ludzie nie wyrzucali śmieci do lasu.  

- Świetny pomysł – stwierdziły Jelonki i opowiedziały im ciekawostkę, że za tajemnym 

kamieniem opodal brzózki mieszka Duch Lasu, można się z nim skontaktować za pomocą 

dopasowania w otwór kryształu górskiego, którym opiekuje się miś Mioduszek. Wszyscy 

pobiegli do jaskini Mioduszka. Miś był wściekły. Okazało się, że ludzie nie tylko zaśmiecają 

las, ale też nie dbają o pszczoły, które zapylają rośliny i dają pyszny miód. 

- Proszę przyjaciele, mam nadzieję, że razem uratujemy przyrodę! 

 



Leśny Patrol po rozmowie z Duchem Lasu wcielił w życie usłyszaną legendę, która 

głosiła, że leśnych bałaganiarzy straszą Śmieciowe stwory i sprawiają, że wyrzucony w lesie 

śmieć towarzyszy im do momentu, aż nie umieszczą go w koszu.  

Nasi ochroniarze przyrody wymyślili potworne stroje i wszystkim rzucającym śmieci mówili:  

 
 

 

- Jestem Śmieciowym stworem, pamiętaj nie wolno zanieczyszczać lasu, niszcząc przyrodę, 

tracisz to co najcenniejsze! śmieci powinny znaleźć się w koszu! Twoje zdjęcie pojawi się  

w galerii „Niszczycieli przyrody”, jeśli go czym prędzej nie wyrzucisz do kosza! 

Tak oto wszystkie śmieci znalazły się w koszu. Las był czysty. 
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