
 Temat dnia to: ŚMIECI. 

Dziś na zajęciach nauczycie się jak segregować śmieci i poznacie słowo recykling. 

 

1. Zestaw ćwiczeń porannych nr 31 (wg K. Wlaźnik): 

 – „Woreczki” – rodzic rozkłada po całym pokoju woreczki gimnastyczne lub zwinięte 

skarpetki (im więcej, tym lepiej). Na sygnał rodzica dziecko jak najszybciej próbują przenieść 

w stopach woreczki/skarpetki w jedno wskazane miejsce.  

– „Wiatraczki” – rodzic stoi przed dzieckiem, które powtarza jego kolejne ruchy. Rodzic 

wykonuje obrót przez prawe ramię o 360 stopni, potem przez lewe ramię o 180 stopni itd. 

2. „Co to?” – zagadka z wykorzystaniem KP4.3a, znaczek recyklingu do rysowania po 

śladzie.Rodzic pyta dzieci:  

• Czy wiecie, co oznacza ten rysunek? (Uwaga! Jeśli dzieci nie wiedzą, rodzic na razie nie 

wyjaśnia, tylko przechodzi do kolejnego zadania). 

3. „Recykling” – burza mózgów. Dziecko próbuje odgadnąć, co znaczy słowo „recykling”. 

Rodzic w razie potrzeby wyjaśnia, że jest to zmniejszenie zużycia surowców naturalnych 

oraz ilości odpadów, przetwarzanie odpadów na coś, co można ponownie wykorzystać. 

4. „Ze starego coś nowego” – praca z KP4.3b, ćw. 1, zabawa dydaktyczna utrwalająca zasady 

segregacji śmieci, poszerzanie wiedzy proekologicznej, doskonalenie koordynacji wzrokowo–

ruchowej i zdolności grafomotorycznych, budowanie wypowiedzi. 

5. UŁÓŻ ROZSYPANĘ WYRAZOWĄ https://wordwall.net/play/1447/157/252  

6. RELIGIA: TEMAT: Dobry Pasterz. 

https://view.genial.ly/5ea7255ed407580db92e1287/guide-dobry-pasterz-

przedszkole?fbclid=IwAR0qz5yIlVSus7_9A_S6HC8RWI_UPYVNRSMI4k3lHqQ32bgOOlN8

fi3grvI   

 

7. „Kolorowe kosze” – przypomnienie wiadomości na temat segregacji śmieci.  

Rodzic zadaje dziecku pytanie: Dlaczego kosze mają różne kolory? 

Zadaniem dziecka jest spróbowanie na nie odpowiedzieć. Rodzic prosi, by dziecko wyjaśniło, 

jakie odpady wrzuca się do koszy oznaczonych tymi kolorami.  

https://wordwall.net/play/1447/157/252
https://view.genial.ly/5ea7255ed407580db92e1287/guide-dobry-pasterz-przedszkole?fbclid=IwAR0qz5yIlVSus7_9A_S6HC8RWI_UPYVNRSMI4k3lHqQ32bgOOlN8fi3grvI
https://view.genial.ly/5ea7255ed407580db92e1287/guide-dobry-pasterz-przedszkole?fbclid=IwAR0qz5yIlVSus7_9A_S6HC8RWI_UPYVNRSMI4k3lHqQ32bgOOlN8fi3grvI
https://view.genial.ly/5ea7255ed407580db92e1287/guide-dobry-pasterz-przedszkole?fbclid=IwAR0qz5yIlVSus7_9A_S6HC8RWI_UPYVNRSMI4k3lHqQ32bgOOlN8fi3grvI


       

 

SZKŁO                    PAPIER PLASTIK                   MIESZANE  

8. Otwórzcie kartę pracy część 4 na stronie 4a i wykonajcie zadania- utrwalenie wiadomości na 

temat segregowania śmieci. 

9. „Czy dobrze?” – praca z KP4.4b, ćw. 1, zabawa dydaktyczna utrwalająca zasady segregacji 

śmieci. Rodzic mówi dziecku, że do zwykłych koszy nie wyrzuca się: baterii, leków, żarówek, 

opon, AGD i RTV. Są dla nich przeznaczone specjalne punkty zbiórki. 

10. „Jak długo?” – Dzieci próbują odpowiedzieć na pytanie: Co się dzieje ze śmieciami, 

które nie trafiają do odpowiednich pojemników? 

 Rodzic wyjaśnia, że wiele śmieci rozkłada się bardzo długo. Opowiada o butelkach 

znalezionych w ziemi albo na dnie morza, które mogą mieć setki lat. Rodzic rozkłada na 

dywanie kartkę papieru, kawałek metalu oraz plastiku – pyta dziecko: Której z tych rzeczy nie 

zniszczą: deszcz, mróz, śnieg, woda, słońce? Które mogłyby najdłużej leżeć na dworze? 

(najkrócej papier, następnie metal – rdza, najdłużej plastik). Następnie proszę przeczytać 

informację Jak długo rozkładają się poszczególne grupy śmieci?  

• pogięty rysunek (papier) – 1–6miesięcy  

• ogryzek jabłka (bio) 1–5 miesięcy  

• reklamówa (plastik) – nawet 400 lat  

• puszka (metal) – 50 lat  

• plastikowa butelka (plastik) – 400–450 lat  

• słoik (szkło) – nigdy  

• papierek po cukierku (plastik) – 400 lat  

• gazeta (papier) – 6 tygodni  

• skórka od banana (bio) – rok  

• chusteczka higieniczna (papier) – 2–4 tygodnie. 

11. „Co dłużej?” – praca z KP4.4b, ćw. 2 – określanie, które odpady rozkładają się dłużej.  



12. „Eko i nieeko” – zabawa ruchowa. Dziecko staje swobodnie w pokoju. Rodzic odczytuje 

zdania, a dziecko ocenia, które z prezentowanych sytuacji są „eko”, a które nie.  

Gdy usłyszy zdanie, które zakwalifikują jako opis sytuacji „eko”, mówią poniższą 

rymowankę i wykonują wskazane ćwiczenia:  

To jest bardzo eko, (dzieci podskakują) 

 fantastyczny styl życia, (wyciągają ręce z uniesionymi kciukami)  

każdy ekoludek (wskazują osoby z koła) chwali taki sposób bycia. (rytmicznie klaszczą w 

dłonie) 

 Gdy ocenią, że dana sytuacja nie jest „eko”, mówią inną rymowankę i wykonują 

wskazane ćwiczenia:  

Takie zachowanie strasznie mnie oburza, (dzieci tupią nogą i podpierają się rękami pod boki)  

szkoda dla środowiska jest bardzo duża. (kreślą dwiema rękami przed sobą duże koło)  

Złość i smutek ogarnia wszystkie ekoludki. (wskazują wszystkie osoby z koła)  

To wcale nie jest problem malutki. (kręcą głową i wykonują przysiad na słowa „problem 

malutki”) 

Przykładowe zdania:  

– Zosia wrzuciła pustą puszkę do kosza na szkło.  

– Paweł na spacerze posprzątał po swoim psie.  

– Ktoś wyrzucił śmieci do lasu.  

– Pani wykorzystała ponownie wcześniej używane kartki.  

– Kasia nie dokręciła kranu i wciąż kapie z niego woda.  

– Dawid podczas zakupów zamiast plastikowych reklamówek używa toreb z materiału.  

– Tata zaniósł stary telewizor do punktu odbioru elektrośmieci.  

– Karol rozpakował lizak i rzucił papierek na ziemię. 

 – Asia podczas spaceru po górach zbierała śmieci na szlaku, by go oczyścić.  

– Mama z Jankiem zbudowali z niepotrzebnych opakowań zamek dla rycerzy i księżniczek. 

13.  DLA CHĘTNYCH: Ćwiczenie onlin- SEGREGACJA ŚMIECI 

https://wordwall.net/play/2061/351/561 

oraz gra “Zdobywamy nakrętki”. Do tej zabawy potrzebne są: kostka do gry i zakrętki. 

Dziecko rzuca kostką, liczy, ile oczek wypadło. Zbiera tyle zakrętek, ile oczek było na kostce. 

Żeby było ciekawiej, rodzic lub rodzeństwo może zagrać z dzieckiem. 

 

Dziękuję za pomoc w realizacji tematu. Pozdrawiam Małgorzata Adamska 

https://wordwall.net/play/2061/351/561


 

 

   

 

 


