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1. Rozmowa oparta na fragm. wiersza „Zmienić modę” J. Kasperkowiak  

 

Dziwna moda dziś nastała, 

Ziemię w śmieci nam ubrała 

Taki widok glob nam szpeci, 

Wszędzie pełno śmieci, śmieci… 

 

Śmieci w lasach na ulicach, 

Na podwórkach w kamienicach. 

Nawet w kosmos, gdy polecisz,     

Tam niestety też są śmieci. 

 

To niedbalstwa smutne dzieło – 

Skąd się tyle śmieci wzięło? 

Czas przywrócić dawną modę, 

Oddać Ziemi jej urodę 

 

Porozmawiajcie na temat wiersza, zadaniem dziecka jest podać przykłady co to są śmieci  

i gdzie należy je wyrzucać oraz powiedzieć do czego służą pojemniki do segregowania 

śmieci. 

 

Zabawa sensoryczna „Kubki zapachowe”  

Przygotujcie: kubki, miętę, kawę, cynamon i inne wybrane przez was produkty, które można 

powąchać. 

 każdy produkt powinien być w innym kubku, 

 dziecko na początku zapoznaje się z zapachami,  

 rodzic zakrywa chustką dziecku oczy, zamienia kolejność i kubków, 

 dziecko rozpoznaje zapachy.  

 

Przypomnijcie sobie nazwy kolorowych pojemników na odpady oraz śmieci jakiego typu do 

nich wrzucamy. Możecie to zrobić na podstawie pojemników w waszym domu lub na 

podstawie poniższego plakatu
1
.  
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Następnie 4-latki wykonują poniższą kartę pracy
2
, a 5-latki otwierają 

nową książkę nr 4 i wykonują kartę pracy nr 4 (karta jest 

dwustronna). Zwróćcie uwagę, że w książce pojawił się nowy kolor 

pojemnika – czerwony, który jest przeznaczony na papier i plastik. 

Należy powiedzieć dziecku, że to jest pojemnik, który nie występuje 

w segregacji odpadów w naszym regionie.  
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2. Zestaw zabaw ruchowych z nietypowymi przyborami – butelka plastikowa i rolka po 

papierze toaletowym.  

Przygotujcie: kilka pustych butelek plastikowych, rolkę po papierze toaletowym.  

 

 „Rzut do celu” – ustawcie butelkę na podłodze, oddalcie się na 5 kroków, spróbujcie 

trafić rolką w plastikową butelkę. 

 „Plastikowy slalom” – ustawcie kilka butelek na podłodze w jednym rzędzie, 

zachowując mniej więcej równe odległości pomiędzy butelkami. Przygotujcie linię 

startu. Rodzic prezentuje sposób pokonania slalomu, następnie dziecko powtarza. 

Zamiast biec teraz spróbujcie pokonać slalom na czworakach. 

 „Bocian” – spróbujcie włożyć na głowę rolkę po papierze i stanąć na jednej nodze. 

Następnie przejdźcie się po pokoju.  

 Połóżcie się na podłodze na plecach, połóżcie na swoje brzuchy rolki po papierze  

i głęboko oddychajcie, patrząc jak rolka się unosi.  

 Na koniec wrzućcie rolki i butelki do odpowiednich pojemników, pamiętajcie,  

że zakrętki można oddać na cel charytatywny ;)  


