
TEMAT: „MALI EKOLODZY”

PONIEDZIAŁEK 12.04

„Dbam o przyrodę – wiem jak segregować śmieci” – zajęcia w oparciu o wiersz i ilustracje z 
elementami matematycznymi

1. Wysłuchanie wiersza G.Koby „Rzeczka” przeczytanego przez rodzica  

Była sobie książeczka,
a w tej książeczce płynęła rzeczka.
Taka malutka, czysta biała,
aż tu nagle oniemiała.
Stanęły nad brzegiem
dzieci niegrzeczne
i zabrudziły całą rzeczkę.
Powrzucały wszystko, co miały
Butelki, papierki, żelki
i do kąpieli się rozebrały.
A rzeczka na to:
-Nie lubię bardzo
gdy ktoś mnie zaśmieca!
Wszystkim takim
wymierzam karę
i kąpać się im
nie pozwalam wcale!
Kiedy dzieci to usłyszały
nagle wszystkie posmutniały.
-Nie będziemy już więcej
wrzucać śmieci !
Zaczniemy ostrzegać
niegrzeczne dzieci!
Jutro nad twoim brzegiem
tabliczkę postawimy:
BĄDŹ PRZYJACIELEM PRZYRODY
I NIE ZAŚMIECAJ WODY!!!

Rozmowa na temat treści wiersza

- kto przyszedł nad rzekę? DZIECI

- co zrobiły dzieci gdy stanęły nad brzegiem rzeki? WYRZUCIŁY DO RZEKI ŚMIECI –
BUTELKI, PAPIERKI, ŻELKI

- co powiedziała rzeka? NIE LUBIE GDY KTOŚ MNIE ZAŚMIECA



- co dzieci obiecały rzece? NIE BĘDZIEMY WIĘCEJ WRZUCAĆ ŚMIECI

- co należy robić ze śmieciami takimi jak: papiery, butelki itp.? WYRZUCAĆ DO KOSZA

2. Zapoznanie ze sposobem segregowania śmieci.  
Rodzic informuje dziecko, że są specjalne kosze, do których powinno wyrzucać się 
posegregowane śmieci. Prezentacja 4 ilustracji oraz umówienie co, do którego 
kosza wrzucamy.



3. „Segregujemy śmieci” – zabawa   

klasyfikacyjna Przygotujcie:

- kartki w 4 kolorach: zielona, niebieska, żółta, brązowa, które posłużą jako kosze na śmieci

- 2 plastikowe butelki, skórkę po bananie bądź tzw. ogryzek po jabłku, 3 niepotrzebne kartki, 
szklaną butelkę bądź słoik

Zadaniem dzieci jest posegregowanie śmieci układając je na odpowiedniej kartce - 
dziecko może wspomagać się ilustracjami z zadania 2.

Zadanie matematyczne: Na koniec dziecko przelicza, do którego kosza zebrało najwięcej 
śmieci, do którego najmniej, a w których jest po tyle samo.

ZACHĘCENIE DZIECKA DO WSPÓLNEGO SEGREGOWANIA 

ODPADÓW W SWOIM DOMU


