
SMOK SEGREGIUSZ 

na pdst. opowiadania E. Stadtmuller Smok Segregiusz 



Smok Segregiusz był miłym 

bajkowym smokiem. Uwielbiał 

bawić się tym, co inni uważali       

za śmieci. Z kartonowych pudełek 

tworzył domki, a plastikowe butelki 

zamieniał w wieże. Kolorowe 

zakrętki ustawiał jako pionki          

w grach, które sam wymyślał. 

Z puszek robił grzechotki,       

ze starych skarpetek                  

i rękawiczek – maskotki. 

Segregiusz nigdy się nie 

nudził.  



Smucił się jednak ogromnie, gdy 

widział powyrzucane byle gdzie 

papierowe torebki, reklamówki czy 

puszki. Zastanawiał się, dlaczego ludzie 

wyrzucają takie zabawki. „Jeśli już nie 

chcą się nimi bawić, to przecież są 

pojemniki na papier, metal czy szkło… 

Na pewno ktoś wie, jak te skarby 

wykorzystać.” – rozmyślał. 

„O, znów ktoś pomylił 

trawnik ze śmietnikiem i park 

nie jest już taki ładny jak był. 

Czy naprawdę tak trudno 

trafić papierkiem do kosza?” 



Nie wiadomo skąd 

obok smoka 

pojawiła się senna 

wróżka 

Gwiazduszka. 

Zaproponowała, 

żeby Segregiusz 

wymyślił jakąś 

zabawę, która 

nauczy 

wyrzucania 

papierków            

do kosza, a ona 

sprawi, że ten 

pomysł przyśni 

się jakiemuś 

dziecku… Smok 

zgodził się. 



Gdy tylko Olek otworzył oczy, szybko 

pobiegł do taty. Opowiedział mu, że śnił 

mu się wielki turniej rycerski. Podczas 

walki miał na sobie srebrną zbroję, 

hełm z pióropuszem i walczył ze… 

śmieciami! Chłopiec opowiadał,           

że śmieci chciały zasypać cały świat,         

a on im na to nie pozwolił. Dumny tata 

uścisnął Olkowi rękę. 



W drodze do pracy tata Olka rozmyślał, że śmieci 

na trawnikach to rzeczywiście problem. Akurat 

projektował nową szkołę, a jego kolega – architekt 

krajobrazu – rozmyślał, jak urządzić plac zabaw dla 

przedszkolaków i park pełen atrakcji sportowych 

dla starszych dzieci. Gdy wszedł do biura, 

przypomniał koledze, by nie zapomniał o koszach 

na śmieci. Pan Zbyszek wywiązał się z zadania         

i przyniósł tacie Olka szkice, na których kosze       

na śmieci były w kształcie rakiet, smoków, wież       i 

pasowały do sportowych boisk i huśtawek. 



Tata Olka podsumował: 

„Niech dorosłych uczą dzieci,  

gdzie wyrzucać trzeba śmieci!” 

Po przeczytaniu tekstu, zachęcam do rozmowy z dzieckiem: 

- Co lubił robić smok Segregiusz? 

- Co smuciło smoka? 

- Jaki sen miał Olek? 

- Dlaczego należy wyrzucać śmieci do kosza? 

- W jaki sposób możemy chronić przyrodę? 



Źródła zdjęć i grafik w prezentacji: 

Slajd nr 1: 

https://gockowiak.pl/zdjecia/2020/02/19/1003/01/Komplet_pojemnikow_na_odpady___120l.jpg 

Slajd nr 2: 

https://t4.ftcdn.net/jpg/02/09/52/59/240_F_209525928_lphhNkfXTCxEDp5ljClsykXpmJSK6qzi.jp

g 

Slajd nr 3: 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/61NtBJIuybaETj6NlMKbzkEgXYTBmzuOz49Ce2euIl7n

miVa8gItovE-

7w_1nWPwp3X7S8mJT56ldu8Hy9hkbTwGWrrdPbhkLyfm65Uj8r6MdfNZTeNelJIfyMXDRT7pEr_

p6fAS-_WUiaIfMhhVEfI1d-aadLU6g5KNxh71AlI 

Slajd nr 4: https://www.maluchity.pl/uploads/products/full/MAG032.jpg 

Slajd nr 5: https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/pol_pl_Olek-i-Ada-Szesciolatek-Poziom-B-Karty-

pracy-cz-1-14971_1.png 

Slajd nr 6: https://www.serwissamorzadowy.eu/wp-

content/uploads/2018/09/dworcowaulicaDSC05129-1080x675.jpg  

Dziękuję za uwagę. 
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