CZWARTEK
TEMAT: ,,Drugie życie odpadów”
1. ,,Gimnastyka z gazetami” – gimnastka:
Potrzebne nam będą 4 kartki A4.
1. Kartki układamy jedną za drugą, zadaniem dziecka:
 jest przechodzenie po kartkach,
 przeskakiwanie z kartki na
kartkę,
 przeskakiwanie obunóż, z kartki
na kartkę,
 stworzenie slalomu z kartek i
pokonanie go na czworakach,
 marsz z kartką na głowie, tak aby
nie upadła,
 stworzenie slalomu z kartek i
pokonanie go w podporze tyłem,
 przechodzenie tyłem między
kartkami,
 trafianie zgniecioną w kulkę
kartką do pojemnika.
2. ,,Segregujemy śmieci”:
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 do papieru kleju! ”

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!

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

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 wszsytkie reszti z obiadu do kosza brązowego się
nadają. Kości i skórki od cytryny, niech do czarnego kosza wpadają.

Pytania:
 Co wrzucamy do żóltego kosza?
 Co wrzucamy do zielonego kosza?
 Co wrzucamy do niebieskiego kosza?
 Co wrzucamy do brązowego kosza?
 Popatrz na obrazki na dole i powiedz, dlaczego tak ważne jest, aby
ludzie segregowali śmieci?

Recykling jest to jedna z metod ochrony środowiska, która ma na celu
zmniejszenie ilości odpadów i zużycia surowców naturalnych. Jego ideą jest
odzyskanie z segregowanych odpadów jak największej ilości materiałów i
surowców, przy jednoczesnym maksymalnym ograniczeniu nakładów na ich
ponowne przetworzenie.
Sam recykling polega na tym, że część odpadów oddzielamy od reszty i
ponownie przetwarzamy. Możliwe jest to chociażby w przypadku papieru, który
bardzo łatwo przetworzyć ponownie, nawet bardzo wiele razy, chociaż
oczywiście poddany procesowi odzysku papier nie będzie najwyższej jakości.
Mimo to, nada się on do bardzo wielu zastosowań i jest nieporównywalnie tańszy
od nowego surowca. Dokładnie to samo można powiedzieć o plastiku, a metale
po przetopieniu są w zasadzie idealne, nie do rozpoznania od nowego surowca.
3.

,,Policz śmieci” – ćwiczenie matematyczne:

Policz:
• Ile jest butelek?
• Ile jest reklamówek?
• Ile jest gazet?
• Ile jest puszek?
• Których śmieci jest najwięcej?

4. ,,Sam posegreguję śmieci” – rozwijanie mowy dziecka :

Popatrz na obrazki:
 Popatrz na kosze, powiedz co powino się do nich wyrzucać.
 Popatrz na obrazki, nazwij śmieci na obrazkach (szkło, papier, plastik).
 Powiedz co wrzucisz do odpowiednich koszy i dlaczego?
5. ,,Segregacja ważna sprawa” – praca plastyczna:
Potrzebne nam będą:
• kartka biała A4,
• papier kolorowy,
• flamastry,
• nożyczki,
• gazetki mogą być reklamowe

•

Wykonanie:
 Wycinany kosze z papieru kolorowego w kształcie kwadratu.
Przyklejamy je do kartki. Każdy kwadrat będzie koszem na
odpowiedni odpady.
 Wycinamy z gazety obrazki różnych przedmiotów.
 Przedmioty przyklejamy odpowiednio nad koszem, do którego
powinny zostać wyrzucone.
6. Wykonanie ćwiczenia w Karty pracy 4, s. 8, Karta artysty K. 26

7. KARTA PRACY

