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„Dbamy o Naszą Planetę” 

 

Dzień dobry!   

Przygotowałam dla Was dzień pełen zabaw i mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie.  

Dzisiaj porozmawiamy na temat segregacji śmieci, czy wiecie  może co  oznacza to pojęcie? 

Segregacja śmieci to nic innego jak zbieranie śmieci do specjalnie oznakowanych 

pojemników, z podziałem na rodzaj materiałów, z których zostały wyprodukowane. 

Wiele korzyści płynie z segregowania śmieci: 

 segregacja zmniejsza ilość wycinanych drzew, 

 dzięki segregacji możemy ponownie wykorzystać śmieci – to proces recyklingu 

 segregując odpady zmniejszamy zanieczyszczenie gleby i powietrza, 

 odpowiednio posegregowane odpady mogą być źródłem energii. Energia odzyskana 

w profesjonalnej spalarni z jednej torby plastikowej pozwala się świecić żarówce 

przez 10 minut! 

1. „Rady na odpady” 

Zapraszam Was do obejrzenia krótkiej bajki. Oglądajcie uważnie, 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? 

2. „Segregacja śmieci”  - Teraz przyjrzyjcie się dokładnie ilustracjom…  

(załącznik – Segregacja śmieci)  

 

Z pomocą rodziców spróbujcie określić kolor pojemników, do których kolejno wrzucamy 

papier, plastik, metal, szkło i odpady organiczne. 



3. „Żarłoczne śmietniki"  - śmietniki są bardzo głodne i musicie je nakarmić!  

 

Przesyłam elementy do naszej zabawy w załączniku. Wytnijcie pojemniki oraz ich buzie (tak, 

aby powstał otwór), wytnijcie także śmieci. Dla lepszego efektu, śmietniki warto nakleić na 

kartoniki, wówczas śmieci będą wpadały przez otwarte usta do środka. 

Gotowi? Zaczynamy! 

4. Kiedy już wiecie, co oznacza segregacja śmieci i na czym ona polega nadszedł czas na 

zadania utrwalające! 

 Karta Pracy 1 CO TU NIE PASUJE? – Waszym zadaniem jest wskazać niepasujący 

element w rzędzie. 

 Karta Pracy 2 POŁĄCZ I POKOLORUJ – przyjrzyj się dokładnie ilustracji i połącz znaczki 

z pojemnikami na śmieci. Następnie pokoloruj pojemniki na odpowiedni kolor 

5. A teraz zapraszam na interaktywną grę z Rybką MiniMini  

 

https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/segregacja-smieci 

 

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

interaktywna.html?spref=fb&m=1&fbclid=IwAR33kF85m4XAPlO5o6nn3Syq_3RmN0N42JtPR

_SMec9FuTnuSVDassFPPlw 

 

6. Do dzisiejszej pracy plastycznej wykorzystajcie… ŚMIECI   

 

Wykorzystajcie pudełka, zakrętki, rolki po papierze, puste butelki…  

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

 

7. A już na sam koniec dzisiejszych zabaw zagrajmy razem na instrumentach  Ale nie byle 

jakich! Ja wykorzystałam przybory kuchenne  Przyłączcie się i zagrajcie razem ze mną! 

Może Wy wykorzystacie coś innego? 
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