
Grupa VIII 

 

Temat tygodnia: Dbamy o naszą planetę. 

Środa  22.04.2020 r. 

Temat dnia: Segregujemy odpady. 

 

 

 

Witajcie przedszkolaki, maluszki i starszaki. Nowy dzień to nowe wyzwania                  

i zadania dla Was. Zaczynamy!!! 

 

Dziś jest…….. 

 

środa 
 

1. „ Zakręć magicznym kołem” – proste ćwiczenia gimnastyczne dla dzieci.  

https://miastodzieci.pl/zabawy/mini-gimnastyka-dla-mlodszych-dzieci/ 

 
 

https://miastodzieci.pl/zabawy/mini-gimnastyka-dla-mlodszych-dzieci/


2. „Łąka” – słuchanie i ilustrowanie treści wiersza. Rodzic zaprasza dziecko do 

zabawy ruchowej:  

„Za chwilę zamienimy nasz pokój w łąkę i wyruszymy na wycieczkę. Będę 

czytać wiersz, a Twoim zadaniem będzie pokazywać ruchem to, co słyszysz. 

Postaraj się również ilustrować różne uczucia, które będą towarzyszyć 

bohaterom wiersza, np. zdziwienie, zaskoczenie, strach, zdenerwowanie,               

radość. Przygotuj się do wyprawy: zmień kapcie na buty, zawiąż sznurówki, 

włóż czapkę itp.” (Rodzic prosi dziecko o ilustrowanie ruchem tych czynności).  

 
Podczas czytania wiersza Rodzic ilustruje ruchem niektóre czynności, 
pozwalając dziecku na swobodną interpretację treści. Zwraca uwagę modulacją 
głosu na wersy wiersza dotyczące emocji bohaterów.  

 

Łąka  
Małgorzata Strzałkowska  

 

Jak tu pięknie dookoła!  

Strumyk szemrze, kwitną zioła,  

skaczą żabki, buczą bączki  

– jak nie lubić takiej łączki?  

Pośród kwiatków sobie łażą  

Ala, Ola, Staś i Kazio.  

Nagle patrzą – jakiś dołek,  

a w tym dołku jest tobołek.  

Staś tobołek wyjął z dołka, po czym zajrzał do tobołka… a tam…  

– Patrzcie! Stos papierków,  

trzy butelki, pięć cukierków,  

jedna guma…  

– Już wyżuta…  

– Dwie gazety i pół buta,  

dwie torebki, cztery puszki…  

– I zużyte trzy pieluszki!  

– Ktoś na łące biwakował  

i te śmieci tu wpakował.  

– Cichcem, milczkiem, po kryjomu…  

– Zamiast zabrać je do domu.  

– Wiecie, jak tak dalej będzie,  

jak będziemy śmiecić wszędzie,  

to się Ziemia zdenerwuje,  

tak że każdy pożałuje!  

– Będzie miała dość brudasów,  

bo jest miła, lecz do czasu!  

– Zagra wszystkim nam na nosie  

i przepadnie gdzieś w kosmosie,  



a my zostaniemy sami,  

płynąc luzem pod gwiazdami…  

– A więc póki krąży w kółko,  

niech się brudas puknie w czółko!!!  

Jak naśmiecisz, to posprzątaj.  

A jak nie – to marsz do kąta. 

 
 

Rodzic prowadzi rozmowę na temat wiersza:  

1.Jakie miejsce dzieci wybrały na wycieczkę?  

2.Jak mogły się czuć, gdy spacerowały po czystej, pięknej łące?  

3.Co znalazły na łące?  

4.Jak się wtedy poczuły? 

 5.Jak ty czułbyś/czułabyś się w takim zaśmieconym miejscu?  

6.Jak myślisz, dlaczego ktoś zostawił śmieci na łące?  

7.Czy przypominasz sobie, jaką radę ma autorka wiersza dla tych, którzy 

naśmiecili? 8.Jakie rozwiązanie proponuje autorka tym osobom, które nie chcą 

po sobie posprzątać?  

9.Czy jest to prawdziwa i skuteczna rada, czy raczej żart? .  

10.Jak się zachować, gdy ktoś przy nas zaśmieca otoczenie? 

 
 Rodzic może odczytać cały wiersz raz jeszcze lub przypomnieć jego fragmenty, 
jeśli dziecko ma trudność z odpowiedzią na pytania. Warto wspomnieć, że rada 
autorki „marsz do kąta” jest żartem, Ziemi taka kara nie pomoże. Lepiej po prostu 
po sobie sprzątnąć. 

 
 

3. „Akcja – segregacja” – Prowadzimy z dzieckiem rozmowę na temat tego,              
w jaki sposób segregujemy śmieci w domu.  
 
Omawiamy do czego służy dany pojemnik o określonym kolorze: 
 

 
 



PAPIER 

 

Wrzucamy: 
- papier i tekturę 
- gazety, czasopisma i ulotki 
- zeszyty, papier biurowy (niezabrudzone, niefoliowane). 

 

Nie wrzucamy: 
- odpadów higienicznych np. ręczników papierowych i zużytych chusteczek 
- kartonów po mleku i napojach 
- papieru lakierowanego i powleczonego folią 
- zanieczyszczonego papieru 
- papierowych worków po nawozach i materiałach budowlanych. 



TWORZYWA SZTUCZNE I METALE 

 

Wrzucamy: 
- butelki plastikowe 
- nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików 
- plastikowe opakowania 
- torebki i worki foliowe 
- kartony po mleku/sokach 
- puszki po żywności 
- folię aluminiową 
- opakowania po środkach czystości i kosmetykach. 

 

Nie wrzucamy: 
- zużytych baterii i akumulatorów 
- opakowań po farbach, lakierach i olejach 
- plastikowych zabawek 
- części samochodowych 
- zużytego sprzętu elektronicznego i AGD 
- opakowań po lekach. 



SZKŁO 

 

Wrzucamy: 
- butelki po napojach i żywności 
- słoiki 
 - szklane opakowania po kosmetykach. 

 

Nie wrzucamy: 
- ceramiki i porcelany 
- doniczek 
- szkła okularowego i żaroodpornego 
- zniczy z zawartością 
- żarówek, świetlówek i reflektorów 
- opakowań po rozpuszczalnikach i olejach  
- luster i szyb. 



BIO - ODPADY BIODEGRADOWALNE 

 

Wrzucamy: 
- odpadki warzywne i owocowe 
- resztki żywności pochodzenia roślinnego. 

 

 
Nie wrzucamy: 
- resztek pochodzenia zwierzęcego 
- kości i odchodów zwierząt 
- oleju jadalnego. 

 

 



ODPADY ZIELONE 

 

Wrzucamy: 
- gałęzie drzew i krzewów 
- skoszoną trawę 
- liście 
- kwiaty 
- trociny i korę drzew 
- chwasty. 

 

 
Nie wrzucamy: 
- ziemi 
- kamieni 
- korzeni 
- popiołu 
- drewna impregnowanego 
- płyt wiórowych i pilśniowych. 



ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE 

 
 
 

Wrzucamy śmieci nienadające się do ponownego wykorzystania: 
- resztki żywności pochodzenia zwierzęcego 
- artykuły higieniczne (pieluchy, wkładki, zużyte ręczniki i chusteczki) 
- zużytą/zniszczoną odzież 
- żaroodporne szkło 
- ceramikę 
- opakowania z zawartością. 

 

Nie wrzucamy: 
- przeterminowanych leków i chemikaliów 
- zużytego sprzętu elektronicznego i AGD 
- zużytych baterii i akumulatorów 
- żarówek i świetlówek 
- mebli i innych odpadów wielkogabarytowych 
- odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
- zużytych opon. 



https://www.youtube.com/watch?v=9zW-8JY-qIc – obejrzyj film.  

 
 

 

Jeżeli segregujecie śmieci to jesteśmy z Was bardzo dumne, a jeżeli nie to od dzisiaj 

zacznijcie segregować, a tym samym dołączycie do Ekoprzyjaciół.- osób dbających                

o nasze środowisko.  Więc zapamiętajcie powyższe informacje i wrzucajcie śmieci do 

pojemników  w odpowiednich kolorach.  

Pamiętajcie, że segregujemy aby ze śmieci mogły powstać nowe rzeczy, a tym samym 

nie zaśmiecać Ziemi. 

 
 

 
Źródło : strona internetowa „Nasz Białystok jest Eko” 

    

https://www.youtube.com/watch?v=9zW-8JY-qIc
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8q7vG4u3oAhWRwMQBHZZgB6kQFjAAegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fodpady.bialystok.pl%2F&usg=AOvVaw2nNJRtFjqF52lyEyBHQsl9
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8q7vG4u3oAhWRwMQBHZZgB6kQFjAAegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fodpady.bialystok.pl%2F&usg=AOvVaw2nNJRtFjqF52lyEyBHQsl9


4. Domowa segregacja 

Jeśli masz możliwość to możesz wydrukować plakaty, które podpowiedzą jak 

masz segregować śmiecie. Plakat można przyczepić obok kosz lub na lodówce.  

 

 https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/media/MS_daj_odpadom_drugie

_zycie_szklo.png 

 https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/media/MS_daj_odpadom__drugi

e_zycie_metale_i_tworzywa_sztuczne.png 

 https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/media/MS_daj_odpadom_drugie

_zycie_odpady_biodegradowalne.png 

 https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/media/MS_daj_odpadom_drugie

_zycie_papier.png 

 https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/media/MS_daj_odpadom_drugie

_zycie_odpady_zmieszane.png 

 

5. „Ekodzieło”- a teraz nasza propozycja na wykonanie pracy plastycznej ze 

„śmieci” (drugie życie śmieci). Wykorzystajcie nakrętki plastikowe, zużyte 

papiery, rolki po papierze toaletowym, folie bąbelkowe i inne rzeczy, które 

mogłyby znaleźć się w jednym z pojemników do segregowania. Czekamy na 

Wasze prace, wiemy, że jesteście bardzo pomysłowi i razem z Rodzicami, albo 

bratem lub siostrą stworzycie coś wyjątkowego. Chcemy się pochwalić 

Waszymi dziełami na stronie internetowej. Technika dowolna, prace w formie 

płaskiej lub przestrzennej.  

 

„Ośmiornica” -przykład pracy plastycznej wykonanej z butelki plastikowej. 

 

 
 

 

 

 

https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/media/MS_daj_odpadom_drugie_zycie_szklo.png
https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/media/MS_daj_odpadom_drugie_zycie_szklo.png
https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/media/MS_daj_odpadom__drugie_zycie_metale_i_tworzywa_sztuczne.png
https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/media/MS_daj_odpadom__drugie_zycie_metale_i_tworzywa_sztuczne.png
https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/media/MS_daj_odpadom_drugie_zycie_odpady_biodegradowalne.png
https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/media/MS_daj_odpadom_drugie_zycie_odpady_biodegradowalne.png
https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/media/MS_daj_odpadom_drugie_zycie_papier.png
https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/media/MS_daj_odpadom_drugie_zycie_papier.png
https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/media/MS_daj_odpadom_drugie_zycie_odpady_zmieszane.png
https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/media/MS_daj_odpadom_drugie_zycie_odpady_zmieszane.png


6. Karty pracy – 6 latki 

- Praca z KP4.2b – wycinanie obrazków, nalepianie pod ilustracjami 

właściwych pojemników na odpady. • KP4, nożyczki, klej  

- Praca z KP4.3a – liczenie pojemników, rysowanie po śladzie, czytanie 
wyrazów, łączenie ich z właściwymi pojemnikami. • KP4, kredki, ołówek  
 

7. „Zakręcanie i odkręcanie” – ćwiczenia praktyczne dnia codziennego wg 

założeń pedagogiki Montessori (dzieci 3 i 4 letnie oraz chętne starszaki). 

 
Do ćwiczeń będziemy potrzebowali np. słoiczki po kremach, śrubki gwinty. 

Dziewczynki na pewno ucieszą się ze słoiczków po mamy kosmetykach,                   

a chłopaki znajdą coś u taty w skrzynce majsterkowicza. Ćwiczenie polega na 

dopasowywaniu nakrętki na śruby, wieczka do naczyń plastikowych                              

i szklanych. 

  

Cele ćwiczenia: 

- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, 

- ćwiczenie precyzji ruchów oraz cierpliwości, 

- doprowadzenie pracy do końca oraz pozostawienie po sobie porządku                     

w miejscu pracy. 

 

 
 
 

 



 
 

 

8. Karty pracy – dzieci chętne. 

 

https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/konkurs/konkurs_scenariusz_lekcji_kolo

rowanka.pdf - możesz wydrukować i pokolorować.  

 

 

 

 

 

 

 

https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/konkurs/konkurs_scenariusz_lekcji_kolorowanka.pdf
https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/konkurs/konkurs_scenariusz_lekcji_kolorowanka.pdf


 



 



 

Opracowanie scenariusza: mgr Małgorzata Grzybowska, mgr Agata Baranowska, mgr Justyna Sanik 

 


