
 

 

Czwartek;15.04.2021r.      temat: Dobre rady na odpady 

Przebieg zajęć: 

1. Wprowadzenie w temat zajęć wierszem Doroty Gellner  ‘’Kosz na śmieci’’.  

 

 Raz widziały w parku dzieci, co wyprawiał kosz na śmieci. Pod czerwone wziął 

się boki i urządzał dzikie skoki. Przez parkowe pędził dróżki, rozrzucając szkła i 

puszki. I przemykał alejkami z papierami za uszami. Tu coś zgubił, tam coś rzucił, 

wreszcie w krzakach się przewrócił.                                                                                              

Zawołały w końcu dzieci:                                                                                                                                                          

– Kosz na śmieci! I tak śmieci?                                                                                                                                              

Kosz zza krzaka nos wystawił, śmietnikowy strój poprawił, spod śmieciowej 

zerknął grzywki:                                                                                                                                  

– Chciałem trochę mieć rozrywki! Od lat w jednym miejscu stałem… Nikt z nas 

nie jest ideałem!  

2. Rozmowa na temat opowiadania ; 

-  Co zobaczyły dzieci w parku? 

- Dlaczego kosz skakał w parku? 

 



 
 

 

3. „Segregujcie śmieci” – słuchanie informacji  czytanych przez rodzica połączone 

z pokazem pojemników i opakowań. 

Czy wiesz, co oznaczają te kolory – 

- niebieski, żółty, zielony? 

Każdy kolor inny pojemnik oznacza, 

do pojemników różne śmieci się wtłacza.  

 

 

 

 

 
 



 

Niebieski – w nim znajdziecie pudełka po butach, 

przeczytane gazety, zapisane kartki – jest on bardzo ważny. 

To pojemnik na papier – zna go uczeń każdy. 

 

 

 

 
NIEBIESKI KOSZ – PAPIER 

Ludzi w mieście bardzo wielu; Nie sortuje dziś papieru. Proces ten zaś nie jest trudny; 

Kiedy papier nie jest brudny. Do kosza szybko wrzucamy, Gdy już niepotrzebne 

mamy: Kartony, gazety i książki, i kartki papieru pomalowane w prążki. 

No a jeśli was przyłapię, że wrzucacie tłusty papier lub gonicie tam z pieluchą, to nie 

ujdzie wam na sucho! Tłusty i mokry papier brudzi ten suchy; Zapamiętajcie to zuchy! 

 

 
 



Zielony – kolor wesoły z daleka ogłasza 

„Wrzucaj do mnie słoiki, butelki !!!”, 

czyli szkło – w głównej mierze. 

 

 
 

 

 
 

 

BIAŁY i ZIELONY (szkło kolorowe i białe) 

A butelki i słoiki w jakie wrzucać pojemniki? ”„Przezroczyste szkło się zbiera do białego 

kontenera! Kolorowe zaś wypada w zieloniutki koszyk wkładać. Lecz kryształów i talerzy 

do nich wkładać nie należy!” „A gdzie wrzucić stłuczone okulary, których szukał Pan 

Hilary, albo szybę zbitą piłką? Każdy wie, że to szklane wyjątki i wrzucamy je w czarne 

zakątki. 



Żółty – foliowe torby, pudełka po lodach, po coli butelki, 

wrzuć tutaj plastik, żal po nim – niewielki. 

 

 
ŻÓŁTY KOSZ (plastik i metal) 

Nie pomyli się ten wcale; Kto pomyśli, że metale; Koniecznie przetwarzać trzeba,; Bo 

boksyt* nie spada z nieba. 

Puszki z metalu zgniatamy; Kosza żółtego szukamy. Wnet powstanie metal nowy; Do 

użytku znów gotowy. Może garnek dla kucharza? Może rower dla kolarza? 

Przetwarzajmy wciąż metale Jakości nie tracąc wcale. 

Wszystkie stare reklamówki, po jogurtach kubki, torebki i worki foliowe; Do 

recyklingu gotowe; Wrzucaj wnet do pojemnika – Niechaj góra śmieci znika! A butelki 

plastikowe; Przezroczyste, kolorowe, Zgniatać trzeba zawsze, wszędzie; Łatwiej je 

przewozić będzie. 

Plastik długo się rozkłada; Lecz jest na to prosta rada: Buteleczki przetwarzamy; Wnet z 

nich piękny polar mamy: Bluzę, kocyk, inne cuda Gdy recykling* nam się uda. 



Wielki smutek we mnie wzbiera, gdy do tego kontenera z przedszkolaków któryś chowa 

stos po lekach opakowań, buteleczki po oleju, farbach, i po kleju! ” 

 

 
BRĄZOWY 

Trawę, liście i patyki wyrzucajcie, drogie smyki, (lecz bez ziemi i kamyków) do 

brązowych pojemników! Gdy ogryzek chcesz wyrzucić, lub banana skórkę rzucić: 

wtedy wybierz kosz brązowy, niech inny kolor nie przychodzi Ci do głowy! Nie 

wszystkie resztki z obiadu do kosza brązowego się nadają. Kości i skórki od cytryny, 

niech do czarnego kosza wpadają. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECJALNY KOSZ – czyli niebezpieczne odpady 
Jednak spieszcie się pomału, by ktoś groźnych materiałów przez przypadek gdzieś nie 

wrzucił, bo to są największe z trucizn! Termometry, stare leki oddawajcie do apteki, 

a zepsuty sprzęt zanieście do specjalnych punktów w mieście!” 

 
 

 

 
By las był zielony, wody nie ubyło 

i każdego ranka wokół było miło 

piątek czy niedziela – pamiętajcie dzieci 

prosi Matka Ziemia – SEGREGUJCIE ŚMIECI!!! 



Niebieski – papier 

Żółty – plastik i metal 

Biały i zielony – szkło kolorowe i bezbarwne 

Brązowy – odpadki organiczne 

Czarny – zmieszane 

S – specjalne odpadki 

 

4. Rozwiązanie krótkiego quizu (zadania jednokrotnego wyboru). 

        – Gdzie dzieci powinny wyrzucad śmieci? a.do kosza b. na chodnik                                                                                                                                     

– Które z wymienionych rzeczy zanieczyszczają środowisko?                                                                                                  

a. kamienie b. zużyte baterie  

– Jaka torba najlepiej nadaje się na zakupy?                                                                                                                       

a. jednorazowa plastikowa b. wielokrotnego użytku 

 – Przeterminowane lekarstwa odnosimy do:                                                                                                                           

a. sklepu z zabawkami b. pojemnika w aptece 

5. Wykonywanie ćwiczeń w KP4, s. 73 

6. Ćwiczenia równowagi. Dzieci kręcą się jak bąki, licząc do 7, po czym gwałtownie się 

zatrzymują. R. pyta, co czują dzieci, i wyjaśnia, że zawroty głowy są spowodowane 

kręceniem się wokół własnej osi i aby odzyskać równowagę, najlepiej stanąć w lekkim 

rozkroku, zamknąć oczy i naprężyć ramiona jak kulturysta. 

 

 



 

 zajęcia plastyczne    Temat: Ekoludek.  

Pomoce: rolka po papierze toaletowym ,butelka plastikowa, gazety,bibuła,  korki, sznurki, 

wełna, guziki, tkaniny o różnej fakturze, klej, nożyczki.  

Przebieg zajęć: 1. Zapoznanie dzieci z tematem – wykonanie postaci ekoludka z surowców 

wtórnych rozwijanie umiejętności łączenia ze sobą różnych materiałów , doskonalenie 

sprawności rąk , rozwijanie wyobraźni  

2. Wykonanie prac plastycznych według własnych pomysłów dzieci. Dziękuje. 

Karty pracy dla chętnych dzieci 



 



 


