
Projekt: Segregacja śmieci

1. Wprowadzenie:

https://www.youtube.com/watch?v=xU5dox9wVlQ

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

https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY

2. Zabawa matematyczna Śmieci.

Potrzebne będą - książka, butelka z wodą, długopis, zgnieciony papierek, korek, butelka, 

zgnieciona puszka, torebka foliowa, dwie obręcze.

 Rozkładamy na dywanie kolejno przedmioty i prosimy dziecko o ich nazwanie. Następnym 

zadaniem jest dokonanie podziału i umieszczenie w jednej obręczy śmieci, a w drugiej

pozostałych przedmiotów. Dziecko przelicza przedmioty i mówi, czego jest więcej.

3. Zabawa ruchowa z elementem rzutu Śmieci precz!

Potrzebujemy zgnieciony kawałek gazety i kosz na śmieci.

 Ustawiamy się z dzieckiem  w pewnej odległości od  kosza. Najpierw mniejszej a potem 

coraz dalej i dalej.  Staramy się trafić kulką z gazety do kosza.

4. Mam zasady na odpady!!! – rozmowa w oparciu o piosenkę.

https://www.youtube.com/watch?v=EXF40ENgtbY

Dabadabada dab dab daj, dabadaba dab dab daj,

Mam zasady na odpady! x 2

Kto sortuje, świat ratuje!

I. Posłuchajcie, proszę, moi drodzy,

moi mali ekolodzy,

mam zasady

na odpady!

Teraz wam odpowiem na pytanie,

po co komu sortowanie:

Zrób ze śmieci

nowe rzeczy!

https://www.youtube.com/watch?v=EXF40ENgtbY
https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY
https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k
https://www.youtube.com/watch?v=xU5dox9wVlQ


Ref.: Metal, plastik, papier i szkło,

nim wyrzucę, segreguję to! x 2

II. Wiedzą o tym dobrze zawodowcy,

wszystkie śmieci, to surowce.

Kto sortuje,

świat ratuje!

Posłuchajcie, proszę, moi drodzy,

moi mali ekolodzy:

Mam zasady

na odpady!

Ref.: Metal, plastik, papier i szkło,

nim wyrzucę, segreguję to! x 2

Dabadabada dab dab daj, dabadaba dab dab daj,

Mam zasady na odpady! x 2

Kto sortuje, świat ratuje!

Ref.: Metal, plastik, papier i szkło,

nim wyrzucę, segreguję to! x 2

 Zadajemy dziecku pytania:

 Co to znaczy sortować / segregować śmieci?

 Do czego jest nam potrzebne sortowanie śmieci?

 Dlaczego segregowanie śmieci może ratować świat?

 Co to są surowce i jakie znacie ich rodzaje?

 Jakie są kolory pojemników na śmieci?

 W jaki sposób można dbać o ziemię i czyste środowisko?

 A wy co robicie, żeby wasze otoczenie było czyste?

5. Plakat Segregacja śmieci.

Moja propozycja co do plakatu :https://www.facebook.com/306207106194352/photos/praca-

nr-1/1358966857585033/

Ale oczywiście wszystko zależy od Was. Inne pomysły mile widziane.

6. Bezpieczne zabawy ze szkłem.

https://www.facebook.com/306207106194352/photos/praca-nr-1/1358966857585033/
https://www.facebook.com/306207106194352/photos/praca-nr-1/1358966857585033/


Potrzebne będzie: duży pojemnik w kolorze zielonym, butelki, słoiki, szklane opakowania po 

kosmetykach.

Ustawiamy pojemnik na środku. Wyjmujemy z dzieckiem kolejno przedmioty. 

 Przy każdym przedmiocie mówimy z czego jest i co je łączy z resztą przedmiotów. 

 Możemy również wymienić jeszcze kilka innych szklanych przedmiotów.

 Przypominamy jaki kolor ma pojemnik, do którego wrzucamy szklane przedmioty.

 Mówimy o rodzajach szkła tzn. szkło bezbarwne i kolorowe oraz segregujemy 

przedmioty na kolorowe i bezbarwne.

7. Wykonanie ozdobnego słoiczka. 

Znalazłam kilka ciekawych pomysłów ale to są oczywiście propozycje. Jak Wy to zrobicie to 

zależy od Was!!! Do dzieła i udanej zabawy!

https://pracaplastyczna.pl/index.php/inne/695-swieczniki-lampiony

https://czasdzieci.pl/inspiracje/id,4033ec6.html

http://gotowanietokochanie.blogspot.com/2014/11/diy-mozaikowe-butelki.html

8. Burza mózgów Czy szkło można wykorzystywać wielokrotnie?

Szklana butelka z korkiem, plastikowa butelka (najlepiej z wodą użytkowaną już przez jakiś 

czas), papierowy kubek (tu również ,,kilkudniowa” woda).

 Pokazujemy dziecku dwie butelki i kubek. Dajemy im je do obejrzenia i powąchania. 

Następnie zadajemy pytania:

 Co się dzieje z kubkiem? (przemięka)

 Co się stało z wodą w plastikowej butelce?

 Co się stało z wodą w szklanej butelce?

 Jak myślicie – jaki rodzaj opakowań jest najbardziej korzystny? Dlaczego?

9. Plastik i metal.

Potrzebne będą przedmioty plastikowe np. torebki foliowe, butelki plastikowe, nakrętki itp. 

oraz metalowe np. kapsle, klucz, kłódka itp. i miska lub obręcz w żółtym kolorze.

Wspólnie z dzieckiem oglądamy każdy przedmiot, mówimy z czego jest i przypominamy do 

jakiego pojemnika wrzucamy odpady plastikowe i metalowe.

http://gotowanietokochanie.blogspot.com/2014/11/diy-mozaikowe-butelki.html
https://czasdzieci.pl/inspiracje/id,4033ec6.html
https://pracaplastyczna.pl/index.php/inne/695-swieczniki-lampiony


10. Kompozycje z plastikowych nakrętek.

Potrzebne będą Plastikowe nakrętki różnej wielkości i koloru, tekturowe podkładki.

Dzieci tworzą na podkładkach kompozycje według swoich pomysłów. Następnie mówią  co 

przedstawiają.

11. Zabawy z papierem.

Poznanie różnych rodzajów papieru np.: papier śniadaniowy (pakowy), rysunkowy, papier 

techniczny, tektura.

Pokazujemy dzieciom kolejne rodzaje papieru i prosimy, aby go zbadały (powąchały, 

dotknęły itp.). Następnie zadajemy pytania:

 Z czego są zrobione te przedmioty?

 Czy wszystkie są takie same? Czym się różnią?

 Który z nich najłatwiej/najtrudniej zgnieść?

 Co można z nich zrobić?

12. Skąd się bierze papier?

https://www.youtube.com/watch?v=ybeEO_5jbVo

13. Quiz dydaktyczny Segregujemy śmieci.

Jeśli dzieci uznają odpowiedź za prawdziwą, podnoszą kciuk do

góry, jeśli za fałszywą – nie ruszają się. Swoje odpowiedzi mogą

uzasadniać. Proponowane stwierdzenia:

 Przedmioty wykonane z papieru wrzucamy do fioletowych pojemników.

 Prawie każdy śmieć może mieć swoje drugie życie dzięki recyklingowi.

 Do żółtych pojemników wrzucamy plastikowe śmieci.

 Plastikowe i metalowe przedmioty najlepiej zgnieść przed ich wyrzuceniem.

 W zielonych pojemnikach znajdują się śmieci ze szkła.

 Nawet małe dzieci mogą segregować śmieci.

Język angielski:

Utrwalenie poznanego słownictwa

https://www.youtube.com/watch?v=gPaaDjhVKqk 
https://www.youtube.com/watch?v=B0Uyc5xVbPM 
https://www.youtube.com/watch?v=TJhfl5vdxp4 

https://www.youtube.com/watch?v=TJhfl5vdxp4
https://www.youtube.com/watch?v=B0Uyc5xVbPM
https://www.youtube.com/watch?v=gPaaDjhVKqk
https://www.youtube.com/watch?v=ybeEO_5jbVo


https://www.youtube.com/watch?v=eiE7MLBe4es 

https://www.youtube.com/watch?v=eiE7MLBe4es

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

