
Z okazji Dnia Ziemi zapraszam Was serdecznie, do przeczytania 

opowiadania, napisanego przez uczennicę klasy IV. 

Ania w Ekolandii 

        Był to ostatni dzień Ani w szkole przed feriami.  Dziewczynka nie 

cieszyła się, ponieważ jej rodzice powiedzieli, że zabiorą ją na farmę do cioci 

Lusi i wujka Jana.  W czasie ostatniej lekcji Ania myślała, że będzie musiała 

zabrać swojego laptopa i przesiedzieć całe ferie w pokoju, grając w swoją 

ulubioną grę w Internecie. Już widziała siebie nudzącą się, rozmawiającą 

tylko przez telefon z koleżankami  i co najgorsze bez telewizora.  O nie, 

skończyła się już ostatnia lekcja. Rano miała już wyjechać. Uczennica 

postanowiła spędzić swój ostatni dzień w Warszawie z ulubioną koleżanką 

Mają. Dziewczyny poszły do domu Ani. Przyjaciółki rozmawiały i pakowały jej 

rzeczy, nie zapominały o  laptopie, komórce i konsoli do gier. Kiedy Maja 

wyszła, Anna poszła do kuchni, gdzie czekali na nią rodzice z kolacją. Tego 

dnia Ania nie mogła zasnąć, myślała o dwóch tygodniach nudy.             

        Na drugi dzień po śniadaniu rodzina wyjechała z domu. Jechała przez 

wiele miast i wiosek. W każdej miejscowości było dużo domów. Podróżując, 

Ania bardzo się nudziła. Niestety, nadeszła chwila, kiedy dziewczynka 

usłyszała to słowo: ,,Jesteśmy!’’. Gdy popatrzyła przez okno, zobaczyła dom, 

który stał na totalnym odludziu. Obok niego była mała stodoła, kurnik i 

obora, a wokół tylko las i pola. Ciocia i wujek czekali na nich przed domem. 

Cała rodzina zaniosła bagaże o małego pokoiku. Ciocia pokazała im całe 

gospodarstwo. Opowiedziała o ich codziennych obowiązkach. Rodzina zjadła 

obiad. Po posiłku Ania od razu pobiegła do pokoju zadzwonić do Majki i 

opowiedzieć jej o tym. „Co?! Nie ma zasięgu!” Zdenerwowana dziewczynka 

pomyślała, że napisze do koleżanki na czacie. Niestety, Internetu też nie 

było! Wkurzona Ania szła do kuchni, mrucząc pod nosem o tym,  jak w 

dzisiejszym świecie można nie mieć ani Internetu, ani zasięgu. Nadszedł 

wieczór. Ania  poszła spać. 

        Następnego dnia po porannej toalecie i zjedzeniu śniadania  wszyscy 

poszli do lasu. Dorośli karmili zwierzęta. Dziecko nie było tym 

zainteresowane. Młoda dama zaczęła lepić bałwana. Nagle zauważyła zieloną, 

świecącą kulę, która z dużą prędkością zbliżała się ku niej. Ania 

przestraszyła się. Serce waliło jej jak młot, chciała uciekać, ale... Zielony 

obiekt rozwinął się i spokojnym oraz piskliwym głosem powiedział: 



- Aniu, nie bój się! Przybyłem na Ziemię, aby wprowadzić cię w świat 

ekologii. 

- Co to jest ekologia? - zapytała Ania. 

- W odpowiedzi na pytanie zabiorę cię do Ekolandii. 

        Istotka podeszła do Ani niepewnym krokiem i chwyciła ją za rękę. 

Unieśli się. Ania zachwyciła się pięknym widokiem. Wtedy stwór powiedział 

do dziewczynki: 

- Jeszcze ci się nie przedstawiłem! Jestem Ekoludkiem! Mam na imię 

Sprzątuś. Jak mówiłem, przybyłem tu wprowadzić cię do krainy ekologii. 

        Dziewczynka była tak zaszokowana, że nie odezwała się ani słowem. Po 

niedługim locie Sprzątuś powiedział do niej: 

- Zbliżamy się do celu! 

      Po wylądowaniu Ania zobaczyła piękne miejsce. Było bardzo kolorowo, na 

polanie rosła zielona trawa, a wśród niej barwne kwiaty. Powietrze było 

czyste, w rzece płynęła czyściutka woda. Anna zauważyła  mnóstwo zwierząt 

i ani jednego papierka. Dziewczynka bardzo się zdziwiła  i zapytała Ekoludka: 

- Co wy robicie, że wasze miasteczko jest takie czyste? 

- Przestrzegamy pewnych zasad. Jeżeli chcesz, zaprowadzę cię do ekoszkoły, 

w której dowiesz się, co należy zrobić, aby otoczenie było czyste. - 

odpowiedział Sprzątuś. 

       Ania bez chwili namysłu zgodziła się. Powtórnie razem z Ekoludkiem 

uniosła się w powietrze. Po krótkim locie wylądowali. Dziewczynka ujrzała 

budynek, przed którym bawiły się małe Ekoludki. Gdy Ania przechodziła 

pomiędzy nimi, słyszała rozmowy na temat ochrony przyrody. Po wejściu do 

szkoły Anna zauważyła  mnóstwo klas. Sprzątuś zaprowadził dziewczynkę do 

klasy numer 26. Tam czekała już na nich pani Ekoludkowa. Przedstawiła się 

jako Przyjaciółka Ziemi. Zadała ona dziewczynce pytanie: 

- Dlaczego zamiast kąpieli w wannie, należy brać prysznic, a zęby myć przy 

zakręconym kranie? 

        Ania nie znała odpowiedzi. Sprzątuś wytłumaczył dziewczynce, że w ten 

sposób zużywa się mniej wody. Nauczycielka także wytłumaczyła Ani, 

dlaczego należy wyłączać zbędne oświetlenie w mieszkaniu,  przeczytane 

gazety i zapisane kartki przeznaczać na makulaturę, idąc po zakupy, 

zabierać torbę lub koszyk, nie pakować towaru w jednorazowe, plastikowe 

reklamówki. Powiedziała również, że nie wolno zrywać roślin, które są pod 

ochroną i nie można zabijać zwierząt. Gdy Ania już zapamiętała wszystkie 

wiadomości przekazane  przez nauczycielkę, razem z Ekoludkiem poszła do 



kolejnej sali, w której przygotowane były ćwiczenia dla dziewczynki. Musiała 

ona posegregować śmieci, rozpoznać rośliny chronione oraz wykonać wiele 

innych zadań. Po ukończeniu wszystkich prac Anna otrzymała złotą odznakę 

„PRZYJACIELA PRZYRODY”. Po udekorowaniu dziewczynki orderem Sprzątuś 

zabrał ją z powrotem na Ziemię.  

        Andzi bardzo spodobała się ta podróż, była zachwycona Ekolandią i 

zasadami w niej panującymi. Przez resztę ferii dziewczynka nie nudziła się. 

Chętnie chodziła z wujkiem do lasu i dokarmiała zwierzęta. Nauczyła się 

rozpoznawać ślady zwierząt, a także rośliny.  Po powrocie  do Warszawy 

zaczęła opowiadać koleżankom i kolegom o tym, co należy robić, by nasza 

planeta nie była zanieczyszczona i żyło się na niej tak wspaniale jak w 

Ekolandii! Po tych pamiętnych feriach Ania jest inicjatorką wielu akcji 

ekologicznych w swojej szkole.  

 

Zastanów się jak Ty możesz zadbać o naszą piękną planetę? 

Miłego dnia ☺ 

 


