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Grupa I
Temat : SEGREGUJEMY ODPADY
Dzień dobry kochani dziś ostatni dzień tygodnia. Mam nadzieję, że przez ten tydzień dużo się
nauczyliście. Zajmowaliśmy się w tym tygodniu bardzo ważnym tematem ekologią. Na pewno już
dużo wiecie jak dbać o przyrodę i żyć w zgodzie z naturą. Dziś porozmawiamy na temat
segregowania śmieci.
Na początek posłuchajcie proszę wierszyka. Spróbujemy się go nauczyć na pamięć.
(Proszę przeczytać dziecku wiersz kilka razy, może uda się nauczyć go na pamięć)
Posłuchajcie mojej prośby – nauka wiersza W. Broniewskiego
Jestem sobie kosz do śmieci
Do mnie, do mnie chodźcie dzieci!
Stoję sobie przy tym świerku,
pełno chciałbym mieć papierków.
A ja jestem ławka szara.
Kto mnie lubi, niech się stara
nie podeptać mnie, nie pociąć,
bo cóż biedna mogę począć.

Popatrzcie teraz na oba obrazki.
Który z nich bardziej wam się podoba?
Czym się różnią?
W jakim otoczeniu czulibyście się lepiej?

A teraz moi drodzy ważne pytanie „Czy wiecie kochani, dlaczego kosze na śmieci mają różne
kolory” Za chwilę się dowiecie. Posłuchajcie proszę wierszyka.
Robimy porządki – zapoznanie z treścią wiersza.
Wszystkie dzieci, nawet duże
posprzątają dziś podwórze.
A dorośli pomagają,
śmieci w workach wyrzucają.
Pierwszy worek jest zielony,
cały szkiełkiem wypełniony.
W żółtym worku jest bez liku
niepotrzebnych już plastików.
A niebieski worek – wiecie
papierowe zbiera śmieci.
My przyrodę szanujemy,
śmieci więc segregujemy.
Z ekologią za pan brat
mama, tata, siostra, brat.
Siostra, mama, tata, brat.
Kochani, myślę, że podobał Wam się wierszyk i dużo się z niego dowiedzieliście.
(Proszę porozmawiać z dzieckiem na temat segregowania śmieci)

Co to są śmieci?;
Co może być śmieciem?;
Czy śmieci wokół nas są potrzebne?;
Co należy zrobić ze śmieciami?;
Co to jest segregacja śmieci?.
Chyba wiecie już dlaczego pojemniki na śmieci mają różne kolory, spróbujcie teraz samemu
posegregować śmieci.
(Proszę przygotować: pudełka kartonowe po sokach lub opakowania po produktach spożywczych,
papiery, plastikowe butelki, folie, pojemniki po jogurtach, serkach, kilka szklanych opakowań i trzy
pojemniki: zielony – na szkło, niebieski – na papier, żółty – na plastik.)

A teraz spróbujcie pokolorować pojemniki na śmieci na odpowiednie kolory.

