
Temat : „Dzieci nie lubią, gdy ktoś śmieci !” 

1. „Na pikniku“. Rozmowa na temat ilustracji. Prezentujemy zestaw 5 ilustracji, 
w tym przedstawiającą rodzinę na pikniku. Dzieci oglądają największą 
ilustrację i odpowiadają na pytania dotyczące przedstawionej na niej 
sytuacji : Dokąd pojechała rodzina ? Co rodzice i dzieci robili na wycieczce ? 
Co zobaczyli, kiedy zamierzali wracać z wycieczki ? W tym czasie omawiamy 
pozostałe, przekreślone na czerwono ilustracje. Ocena postępowania 
bohaterów tych ilustracji.  Swobodna rozmowa na temat sprzątania po 
sobie, nieśmiecenia, przypomnienie o wyrzucaniu odpadków do kosza na 
śmieci lub zabieraniu ich ze sobą, aby wyrzucić do kosza w domu.



2. Wysłuchanie wiersza „Śmieciu precz” S. Karaszewskiego. 

Gdy rano słońce zaświeci wybiegają na dwór dzieci
Miotły, szczotki idą w ruch , bo dokoła wielki brud.
Śmieciu precz , brudzie precz!
Ład, porządek dobra rzecz.
Tu papierek od cukierka. Tam leży butelka.
Ówdzie puszka po napoju i pudełko może twoje?
Żyć nie można w bałaganie.
Więc się bierzmy za sprzątanie.
Zmykaj , śmieciu do śmietnika.
Bałaganie , brudzie znikaj. 

Przykładowe pytania do wiersza : Dokąd wybiegły rankiem dzieci ? Co robiły ?

3. Ćwiczenia plastyczne :“Kolorowe pojemniki“. Rozdajemy dzieciom karty 
zadaniowe przedstawiające różne produkty przeznaczone do segregacji oraz 
pojemniki przeznaczone do tego celu. Karty z produktami do segregacji 
rozcinamy wzdłuż linii przerywanych i przy każdym pojemniku przyklejamy 
obrazki z produktami ,których opakowania powinny do niego trafić. 
Segregujemy śmieci do odpowiednich pojemników : niebieski – papier, żółty 
– plastik, zielony – szkło , brązowy – odpady organiczne. Załączniki ( Karty 
pracy nr : 1,2,3,4,5 ) . 



4. Słuchanie muzyki  „Wiosna” z cyklu Cztery pory roku Vivaldiego - podczas
przerwy w muzyce dzieci naśladują podane czynności np. wąchamy 
kwiaty, zbieramy śmieci, słuchamy śpiewu ptaków, spacerujemy po lesie,
odnosimy gazety do skupu makulatury itp. 

5. Zabawa „Gramy na plastikowej butelce”. Dajemy dziecku plastikową butelkę 
i pytamy: Czy butelka może grać?. Dziecko próbuje grać na butelce –  uderza 
w nią paluszkami, całą dłonią, turla ją po podłodze itp.

6.  Zabawa „Gramy na szklanej butelce”. Dziecko otrzymuje szklaną butelkę 
( zwracamy uwagę na bezpieczeństwo) i próbuje wydobywać z niej dźwięki – 
dmucha w nią, stuka paluszkami itp.



    

        

  
      
        

         


