
 

 

1. Słuchanie wiersza  „Łąka” Małgorzata Strzałkowska 

 

Jak tu pięknie dookoła! Strumyk szemrze, kwitną zioła, 

skaczą żabki, buczą bączki – jak nie lubić takiej łączki?  

Pośród kwiatków sobie łażą Ala, Ola, Staś i Kazio. 

Nagle patrzą – jakiś dołek, a w tym dołku jest tobołek. 

Staś tobołek wyjął z dołka, po czym zajrzał do tobołka… a tam… 

– Patrzcie! Stos papierków, trzy butelki, pięć cukierków, jedna guma… 

– Już wyżuta… 

– Dwie gazety i pół buta, dwie torebki, cztery puszki 

– I zużyte trzy pieluszki! 

– Ktoś na łące biwakował i te śmieci tu wpakował. 

– Cichcem, milczkiem, po kryjomu… 

– Zamiast zabrać je do domu. 

– Wiecie, jak tak dalej będzie, jak będziemy śmiecić wszędzie, 

to się Ziemia zdenerwuje, tak że każdy pożałuje! 

– Będzie miała dość brudasów, bo jest miła, 

lecz do czasu! 



– Zagra wszystkim nam na nosie i przepadnie gdzieś w kosmosie,  

a my zostaniemy sami, płynąc luzem pod gwiazdami… 

– A więc póki krąży w kółko, niech się brudas puknie w czółko!!!  

Jak naśmiecisz, to posprzątaj. 

A jak nie – to marsz do kąta. 
 

Po wysłuchaniu wiersza  rodzic prowadzi rozmowę z dzieckiem i zadaje pytania:  

➢ Jakie miejsce dzieci wybrały na wycieczkę?  

➢ Co znalazły na łące?   

➢ Dlaczego ktoś zostawił śmieci na łące?  

➢ Jaką radę  dała autorka wiersza dla tych, którzy naśmiecili?  

➢ Jak się zachować, gdy ktoś przy nas zaśmieca otoczenie?   

Rodzic może odczytać cały wiersz raz jeszcze lub przypomnieć jego fragmenty, jeśli dziecko ma  

trudność z odpowiedzią na pytania. Warto wspomnieć, że rada autorki „marsz do kąta” jest żartem, 

Ziemi taka kara nie pomoże. Lepiej po prostu po sobie posprzątać. 

 

2. Z rozsypanki obrazkowej (która znajduje się na kolejnej stronie) dziecko  wskazuje  te obrazki, które 

przedstawiają sposoby ochrony przyrody i dbania o nią.  

 



 



3. „Segregujcie śmieci” – słuchanie wiersza czytanego przez rodzica. 

 

„Segregujcie śmieci” 

Czy wiesz, co oznaczają te kolory – niebieski, żółty, zielony? 

Każdy kolor inny pojemnik oznacza, do pojemników różne śmieci się wtłacza. 

Niebieski – w nim znajdziecie pudełka po butach, przeczytane gazety, zapisane kartki – jest on bardzo 

ważny. 

To pojemnik na papier – zna go uczeń każdy. 

Zielony – kolor wesoły z daleka ogłasza: „Wrzucaj do mnie słoiki, wyszczerbione talerze!!!”, 

czyli szkło – w głównej mierze. 

Żółty – foliowe torby, pudełka po lodach, po coli butelki, wrzuć tutaj plastik, żal po nim – niewielki. 

By las był zielony, wody nie ubyło i każdego ranka wokół było miło. 

Piątek czy niedziela – pamiętajcie dzieci prosi Matka Ziemia – SEGREGUJCIE ŚMIECI!!! 

 

Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat przeczytanego tekstu. Pyta dziecko: 

▪ Skąd się biorą śmieci? 

▪ Gdzie można je znaleźć? 

▪ Czy dzieci wiedzą, co się robi ze śmieciami? 

▪ Gdzie powinny trafić? 

▪ Czy wiedzą, co to jest segregacja odpadów? 

▪ Jakie znają kolory pojemników? 

▪ Czy wiedzą, jakie śmieci powinny do nich trafić?.  Wyjaśnia  przeznaczenie poszczególnych 

pojemników. Wskazuje na konkretnych przykładach, do którego pojemnika, jakie odpady 

wrzucamy.  

 

     

 NIEBIESKI- PAPIER 

 ZIELONY- SZKŁO 

ŻÓŁTY- TWORZYWA 

SZTUCZNE, METALE 

BRĄZOWY – ODPADY  „BIO” 

SZARY- ODPADY ZMIESZANE 



 

 

 

4. Do obejrzenia filmy:  

 

✓ „Segregujemy dla przyszłości” https://youtu.be/xU5dox9wVlQ 

✓ „Bajka edukacyjna  proekologiczna” https://youtu.be/RV5IBJGAypY 

 

5. „ Drugie życie odpadów”-  Rodzic prowadzi rozmowę z  dzieckiem o tym, jak ważne jest segregowanie 

odpadów do odpowiednich pojemników. Kiedy odpady są posegregowane, można z nich stworzyć nowe 

rzeczy. A ponowne wykorzystanie i przetworzenie odpadów nazywane jest recyklingiem. Pokazuje 

dziecku znak recyklingu, który wskazuje na powtórne wykorzystanie materiałów.  

  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/xU5dox9wVlQ
https://youtu.be/RV5IBJGAypY


Następnie na podstawie ilustracji mówi dziecku o powtórnym przetworzeniu  produktów,  na nowe 

przedmioty:  

 SZKŁÓ-  butelki, słoiki, kafelki kuchenne, włókna szklane 

 PLASTIK- opakowania, worki foliowe, ubrania np. kurtki polarowe, meble ogrodowe, folie, 

zabawki, długopisy, buty,  

 PAPIER- banknoty, bandaże, fartuchy szpitalne, filtry do kawy, abażury, opakowania do jajek, 

doniczki, podstawki 

 METAL- kosze na śmieci, naczynia metalowe, rury, puszki, karoserie do samochodów 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

6. Zabawy z torebkami foliowymi 

Rodzic wręcza dziecku  torebkę foliową ( przypomina  o zasadzie bezpiecznego korzystania z foliowej 

torebki, worka na śmieci) 

Dziecko wykonuje polecenia: 

– Dmuchnij na torebkę umieszczoną na dłoni. 

– Poszeleszcz  torebką, przysuwając ją do ucha. 

– Podrzuć torebkę do góry i obserwuj, jak spada. 

– Zgnieć torebkę w małą kulkę i celuj do kosza. 

  

7. Praca z Książką karty pracy 4 str.2b – wycinanie obrazków, nalepianie pod ilustracjami właściwych 

pojemników na odpady.  

Praca z KP4.3a – liczenie pojemników, rysowanie po śladzie, czytanie wyrazów, łączenie ich z 

właściwymi pojemnikami.  

 

8. Praca plastyczna - „Kolorowe cudaki z recyklingu”- Dziecko może zrobić  własną pracę plastyczną . 

Pomysły i materiały do wykorzystania dowolne☺  

Propozycje na kolejnej stronie  

 



Minionki z rolki papieru toaletowego  https://youtu.be/z4kHU3X-PBE 

 

Świnka skarbonka z butelki https://youtu.be/wgG647jbLuo 

 

Gąsienica z wytłoczki po jajkach        https://youtu.be/8sITzvmPTnU 

 

https://youtu.be/z4kHU3X-PBE
https://youtu.be/wgG647jbLuo
https://youtu.be/8sITzvmPTnU

