
23.04.2020r. 

„Nasza Planeta Ziemia niech w wysypisko się nie zmienia!” 

 

Dzień dobry kochani! 

Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym dokąd trafiają wszystkie śmieci? I jak ważne jest to, 

gdzie je wrzucamy? Zaraz przekonacie się sami 

 

1. Najpierw moje kochane smyki, zapraszam do porannej gimnastyki 

Dzisiaj poćwiczcie z mamą lub tatą, świetna zabawa gwarantowana!!!! 

 https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4 

 

2.  „Mądre rady na odpady” 

Zapraszam Was do obejrzenia krótkiej bajki. Oglądajcie uważnie drogie dzieci, 

a  dowiecie się dokąd powinny trafić nasze śmieci 

https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k  

 

 Czy potraficie odpowiedzieć na pytania: 

 - Co powinniśmy robić ze śmieciami? 

 - Co oznacza słowo „segregacja”? 

 - Co to jest recycling? 

 - Jakie znacie kolory pojemników ? Co do nich wrzucamy? 

 

3. „Kto segreguje śmieci? Mądre dzieci!”  

 

W załączniku znajdziecie plik „Co się dzieje z odpadkami?”. Jeśli macie taką 

możliwość, wydrukujcie i wytnijcie obrazki. Jeśli nie, wystarczy że będziecie zerkać 

na ekran komputera.  

Spróbujcie z ilustracji ułożyć dwie historyjki.  

Pierwsza będzie o tym, co się dzieje gdy wrzucamy niesegregowane śmieci. 

Druga ma opowiadać o tym, co się dzieje ze śmieciami, kiedy je segregujemy. 

https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4


Spróbujcie opowiedzieć obie historie. 

Która wersja Wam się bardziej podoba? Dlaczego? 

 

4. „Żarłoczne śmietniki” – karmimy głodne pojemniki 

Przesyłam elementy do naszej zabawy w załączniku. Wytnijcie pojemniki oraz ich 

buzie (tak, aby powstał otwór), wytnijcie także śmieci. 

Pojemniki są dziś bardzo głodne! Pora je nakarmić 

Śmietniki można o coś oprzeć, aby śmieci wpadały przez otwarte buzie do środka 

Gotowi? Zaczynamy! 

 

5. „Akcja – Segregacja!” – zagrajmy w interaktywną grę 

 

Czy wiecie do jakich pojemników należy wrzucić te śmieci? Sprawdźmy 

 

https://www.janauczycielka.blog/2020/04/akcja-segregacja-gra-

interaktywna.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR33kF85m4XAPlO5o6nn3Syq_3Rm

N0N42JtPR_SMec9FuTnuSVDassFPPlw 

 

 

6. Zagrajmy na niezwykłym instrumencie! 

 Poszukajcie w domu jakiegoś niepotrzebnego przedmiotu, np. pustej butelki, słoika, 

 pudełka. Zastanówcie się jak można „zagrać” na tych przedmiotach. 

 Wypowiadajcie słowa: 

  „O PLANETĘ NASZĄ DBAMY, WSZYSTKIE ŚMIECI POSPRZĄTAMY! 

 Spróbujcie mówić hasło i jednocześnie grać na instrumencie w wymyślonym przez 

 siebie rytmie (np. szybko, wolno, głośno, cicho). 

 

7. Przesyłam kilka Kart Pracy dla chętnych: 

 

Karta Pracy nr 1 

Połączcie śmieci z właściwymi pojemnikami. 

Następnie połączcie posegregowane odpady z produktami, które z nich powstaną w 

wyniku recyklingu. 

 

 

 

https://www.janauczycielka.blog/2020/04/akcja-segregacja-gra-interaktywna.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR33kF85m4XAPlO5o6nn3Syq_3RmN0N42JtPR_SMec9FuTnuSVDassFPPlw
https://www.janauczycielka.blog/2020/04/akcja-segregacja-gra-interaktywna.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR33kF85m4XAPlO5o6nn3Syq_3RmN0N42JtPR_SMec9FuTnuSVDassFPPlw
https://www.janauczycielka.blog/2020/04/akcja-segregacja-gra-interaktywna.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR33kF85m4XAPlO5o6nn3Syq_3RmN0N42JtPR_SMec9FuTnuSVDassFPPlw


 

Karta Pracy nr 2 

Nauczcie komputer wyrzucać śmieci i zaprogramujcie go Pomóżcie mu zdecydować 

do jakiego pojemnika powinien trafić każdy z odpadów (użyjcie właściwych 

kolorów). 

 

Karta Pracy nr 3 

Narysujcie pod każdym z pojemników po 3 odpady, które można do nich wrzucać. 

 

Karta Pracy nr 4 

Pokolorujcie napisy, poprawcie po śladzie szare wyrazy. Następnie połączcie je 

z  odpowiednimi symbolami. 

 

 

8. Zróbmy ze śmieci coś nowego ! 

Zachęcam Was do zrobienia wyjątkowego, jedynego w swoim rodzaju i 

niepowtarzalnego dzieła sztuki ze …..śmieci:)  

Przesyłam kilka propozycji Jednak sami możecie stworzyć coś, na co tylko macie 

ochotę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

  


