
        21.04.2020r 

Temat kompleksowy: „Dbamy o przyrodę”   

(realizacja programu Kubusiowi Przyjaciele Natury”)  

 

Drodzy Rodzicie i Drogie Dzieci! 

Witamy Was w przestrzeni matematyczno-przyrodniczej. Na   dzisiejszych   zajęciach   będziemy   

kształtować   Waszą   wiedzę   dotyczącą dbania o przyrodę oraz nauczymy się segregowania śmieci. 

Poznamy znaczenie słowa „recykling” oraz poćwiczymy liczenie w zakresie 10. 

Bawcie się dobrze!  

 

 

Część I 

Na początek zaśpiewajcie piosenkę na przywitanie. 

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk 

 

 
 

Część II 

1. Zastanówcie   się   chwilkę   i   spróbujcie   odpowiedzieć   nam   na   pytanie: Kto może zostać 

Przyjacielem Natury? 

 

TAK       NIE 
 

    

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk


Czy Przyjacielem Natury zostanie ktoś kto segreguje odpady czy może ktoś kto zaśmieca 

środowisko? 

 

 

   
 

Czy Przyjacielem Natury jest ktoś, kto używa plastikowych toreb, czy ktoś, kto używa torby z 

materiału wielokrotnego użytku? 

 

A teraz odpowiedzcie na pytania: Skąd się biorą śmieci? Kto wytwarza śmieci?  

Każdego dnia, wszyscy wyrzucamy niepotrzebne rzeczy. W ciągu całego roku, każdy z nas 

wytwarza ok. 300 kg śmieci – to tyle ile waży ok. 10 telewizorów! To ogromna góra śmieci! 

Śmieci zalegają w środowisku, zanieczyszczają morza i oceany, lasy, glebę, szkodzą roślinom, 

zwierzętom oraz zdrowiu każdego z nas! 

 

Co można zrobić, żeby śmieci było mniej? Kto może to zrobić?  

Każdy z nas może sprawić, żeby góra śmieci była mniejsza, żeby świat był czystszy! Z 

foliowych siatek, plastikowych butelek, szklanych słoików, puszek, kubków, kartek i gazet 

można zrobić coś nowego. To recykling! Żeby to było możliwe, śmieci muszą najpierw trafić 

do specjalnych koszy! 

 

Przyjrzyjcie się obrazkowi poniżej. 

 

Papierowe śmieci wrzucamy do kosza w kolorze niebieskim, metalowe i plastikowe do kosza 

żółtego, szkło do kosza zielonego (szkło przezroczyste do pojemnika białego, jeśli taki jest). 

Odpady biodegradowalne np. resztki jedzenia wyrzucamy do kontenera w kolorze brązowym. 

Do czarnego kosza wyrzucamy te odpady, których nie da się poddać recyclingowi i nie 

możemy ich wyrzucić do żadnego innego pojemnika np. opakowania po aerozolach. Kolejna 

wskazówka Kubusia brzmi: Segreguj śmieci. Każdy przyjaciel natury powinien wiedzieć, jak to 

robić, dlatego mam dla Was zadanie, które pomoże Wam to zapamiętać. 



 
 

A teraz wykonajcie kartę pracy która będzie znajdować się na dole.  

 

2. Czy wiecie co to jest recykling? Zastanówcie się przez chwilę. Żeby lepiej zrozumieć to 

pojęcie, obejrzyjcie, proszę filmik, do którego link załączam poniżej: 



https://www.youtube.com/watch?v=KncImAMfo-Q 

Recykling to  powtórne wykorzystanie materiałów, czyli posegregowanych odpadów. 

A to znak recyklingu: 

 
 

3. A teraz przed nami zadanie matematyczne. Poniżej widzicie kosze w różnych kolorach, a obok 

nich odpady. Waszym zadaniem będzie policzyć, ile odpadów znajduje się obok każdego 

kosza. 

 

 

 
Ile plastikowych butelek trafi do kosza? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KncImAMfo-Q


 
 

Ile papierowych torebek trafi do kosza? 

 

 
Ile szklanych słoików trafi do kosza? 



 
Ile skórek od banana trafi do kosza BIO? 

Powodzenia  jestem pewna, że poradzicie sobie z tym zadaniem  

 

Część III 

Na koniec dzisiejszych zajęć posłuchajcie piosenki „Świat w naszych rękach” i spróbujcie do niej 

zatańczyć według własnego pomysłu  

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

 

 
 

Bawcie się dobrze  Paulina Kozłowska i Danuta Czechowska 

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


 


