
Temat tygodnia: „Mali ekolodzy” 

Czwartek: 08. 04. 2021r. 

Temat dnia: „Sprzątamy świat” 

 

1. „Co robić ze śmieciami?”- słuchanie wiersza, rozmowa kierowana, karta pracy. 

      Wysłuchanie wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej: 

 

                                „Przedstawienie” 

 

      W klasie wielkie poruszenie. Występują dziś na scenie 

      Ala, Ola, Ewa, Basia, Kuba, Kazio, Staś i Kasia… 

   - Na odpady nie ma rady. Nie schowamy do szuflady 

     gór odpadów oraz śmieci. - Wiedzą o tym nawet dzieci! 

     Na odpady nie ma rady, lecz nie płaczmy, bez przesady 

     aby na to coś zaradzić trzeba z głową je gromadzić. 

   - Segregujmy je dokładnie zamiast wrzucać jak popadnie. 

   - I od dzisiaj śmiećmy z głową, nowocześnie, postępowo! 

     Czyś jest biedny, czy bogaty, kładź oddzielnie szkło i szmaty, 

     i przedmioty metalowe, i odpady plastikowe. 

   - Recyklingu dobre duszki prędko zrobią z puszek puszki, 

     buteleczki z buteleczek, pudełeczka z pudełeczek. 

  - A ze szmat, z makulatury – pism i książek całe góry! 

  - Niech się wreszcie normą stanie wtórne ich wykorzystywanie! 

    Jaś brwi zmarszczył, myśli, myśli… - Kupmy koszyk na ogryzki! 

    Próbę recyklingu zróbmy i na jabłka je przeróbmy! 

 

Dzieci odpowiadają na pytania zadawane przez rodzica: 

 Co to znaczy śmiecić nowocześnie i postępowo? 

 Dlaczego trzeba segregować śmieci? 

 Z jakich materiałów możemy, jeszcze raz skorzystać? Jak to zrobić? 



 Czy recyklingiem naprawdę zajmują się dobre duszki? 

 Do czego są potrzebne śmieciarki? 

 Co się może stać, jeśli śmieciarki przestaną przyjeżdżać po śmieci? 

 

     Rodzic zwraca uwagę na konieczność okazywania szacunku osobom zajmującym 

się wywozem śmieci. Analizuje i opisuje wspólnie z dzieckiem kolejne etapy odbioru 

oraz przetwarzania odpadów. Próbując ustalić, co można uzyskać z odzyskanych 

materiałów (np. z plastikowych butelek – wazony, doniczki, z rolek po papierze 

toaletowym – garaż dla zabawkowych samochodów).  

 

2. "Śmieciarka" – praca plastyczna, rysowanie kredkami. 

     

     Rodzic prezentuje dziecku ilustracje samochodu – śmieciarki. Dziecko nazywa 

pojazd i mówi, do czego służy. Rodzic zachęca dziecko do wykonywania własnego 

projektu nowej śmieciarki, uwzględniającego rozwiązania proekologicznego,                   

np. osobne pojemniki na odpady, maszyny do recyklingu. Gotowe prace wysyłamy 

na emaila grupy. 

 

3. „Segregujemy śmieci” - zabawa orientacyjno – porządkowa. 

 

 Rodzic rozkłada szarfy w kolorach odpowiadających kolorom pojemników                 

na odpady (niebieska – papier, zielony – szkło, brązowa – bio, żółta – metale                     

i tworzywa sztuczne, czarna – mieszane). Dziecko otrzymuje po kilka obrazków                

z przedmiotami wykonanymi z różnych materiałów. Biega swobodnie po pokoju,                

a na hasło:  „Sprzątamy” - umieszcza swoje przedmioty w odpowiednich szarfach, 

np. żółta szarfa – plastikowe butelki, szarfa zielona – słoiki, szarfa brązowa – skórka 

od banana. Na koniec po wykonaniu zadania wspólnie sprawdzają poprawność 

wykonania zadania.   

 

 

 



4. Zachęcam do zaśpiewania piosenek z YouTube: 

 

     ZoZi„Świat w naszych rękach”  

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

 

   „Sprzątanie Ziemi” - Mała Orkiestra Dni Naszych 

   https://www.youtube.com/watch?v=wzuAW3NfMHQ 

 

5. Pora na karty pracy dla chętnych dzieci: 

- Karty pracy nr 1 – doprowadź chłopca do pojemnika na śmieci. 

- Karty pracy nr 2 – posegreguj śmieci. 

- Karta pracy nr 3 – połącz obrazki z ich cieniami. 


