
Segregujemy śmieci 

1. Zagadki słuchowe – Co trzymam w ręce? 
Różne przedmioty wykonane z papieru, plastiku i ze szkła, np.: 2 talerze 
plastikowe, 2 talerze szklane, 2 talerze papierowe. 
Rodzic pokazuje zgromadzone przedmioty, wykonane z papieru, plastiku 
i ze szkła, i je nazywa. Demonstruje dźwięki, jakie one wydają. Następnie 
dziecko się odwraca. Rodzic wytwarza dźwięki przy użyciu tych przedmiotów, 
np. stuka o siebie dwoma szklanymi talerzykami. Dziecko odgadują, co rodzic 
trzyma w ręce. 
 
2. Rady na odpady– bajka edukacyjna. Rozmowa na temat treści. 
https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k 
 
3. Zajęcia badawcze – Papier, plastik, szkło. 

Przedmioty wykonane z papieru, plastiku i szkła 

Dziecko wspólnie z rodzicem zastanawia się, z jakiego materiału są wykonane 
przedmioty zgromadzone na podłodze oraz do jakich pojemników należy je 
wrzucić.  
 
4. Karta pracy, cz. 2, nr 41 
 
5. Część plastyczna. 
Dzieci 4-letnie 
Wyprawka, karta nr 24, kredki, naklejki. 
Dzieci: 
− kończą rysować pojemniki na segregowane śmieci właściwymi kolorami, 
− kolorują je zgodnie z kolorami konturów, 
− przyklejają obok każdego z nich odpowiedni rodzaj śmieci, jakie należy do 
niego wrzucać, zgodnie z instrukcją. 
 
Dzieci 3-letnie (karty pracy do wydruku dostępne są na mailu grupowym) 
 
 
6. Nauka 1 i 2 zwrotki piosenki „Świat w naszych rękach” 
 

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

 

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


Ci co lubią segregację 
Otóż oni mają rację 
Gdy w osobne pojemniki 
Lecą papier, szkło, plastiki 
 
Cały świat jest w naszych rękach 
Właśnie o tym ta piosenka 
Możesz dbać o cały świat 
Chociaż masz niewiele lat 
 

A recykling trudne słowo 

Chodzi o to by na nowo 

Z naszych śmieci zrobić coś 

Papier, plastik albo szkło 

 

Cały świat jest w naszych rękach 

Właśnie o tym ta piosenka 

Możesz dbać o cały świat 

Chociaż masz niewiele lat 

 

Więc dorośli oraz dzieci 

Posłuchajcie 

Sprawą śmieci trzeba zająć się dziś 

Żeby jutro dobrze żyć 

 

Cały świat jest w naszych rękach 

Właśnie o tym ta piosenka 

Możesz dbać o cały świat 

Chociaż masz niewiele lat 

 

 


