
                                                                                                      Wtorek, 21.04.2020 r. 

Witajcie!

Dzień dzisiejszy wpisuje się w obszar edukacji przyrodniczo-ekologicznej oraz 
artystycznej.

W pierwszej części zajęć dzieci dowiedzą się: czym są śmieci i kto je 
produkuje, jak sprawić, żeby śmieci było mniej, jak segregować śmieci, w jaki 
sposób można powtórnie wykorzystać śmieci i co możemy z nich zrobić. 

W drugiej części zajęć dzieci dowiedzą się jaki wpływ na naturę ma człowiek, 
jakie są tego skutki, co można z tym zrobić i co to znaczy być eko.

                                                                                                                  Powodzenia!

POTRZEBNE WAM BĘDĄ: kredki, farby, pędzle, nożyczki, papier kolorowy, 
klej, rolki po papierze toaletowym,  taśma lub kawałek sznurka do wyznaczenia  linii 
na podłodze

CZĘŚĆ I
DBAM O SEGREGACJĘ ŚMIECI I TWORZĘ Z NICH COŚ NOWEGO
1. WPROWADZENIE 
Kubuś przekazał Wam kolejną wskazówkę, jak stać się „Kubusiowym Przyjacielem 
Natury”: Segreguj śmieci.

2. SKĄD SIĘ BIORĄ ŚMIECI? (POTRZEBNA POMOC DYDAKTYCZNA NR 
6  - RYSUNKI KOSZY) 
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! Potrzebna pomoc dydaktyczną nr 6 - rysunki 
koszy na śmieci 
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 
mamy dla Was zadanie, które pomoże Wam to zapamiętać.



3. WIEM, JAK SORTOWAĆ ŚMIECI! (ZADANIE PLASTYCZNE - 
POTRZEBNA KARTA PRACY DLA DZIECI NR 10) 
Zadaniem dzieci jest pokolorowanie koszy na odpowiednie kolory. Następnie dzieci 
wycinają i przyklejają rysunki śmieci na odpowiednie kosze.

4. PRZED WYRZUCENIEM ZGNIATAM BUTELKI! 
Jeżeli każdy będzie wrzucał plastikową butelkę do odpowiedniego kosza, będzie 
można z nich wyprodukować bluzę z polaru. Jeżeli będziemy zgniatać plastikowe 
butelki przed wyrzuceniem, w koszu zmieści się ich więcej! To samo możecie robić z 
aluminiowymi puszkami czy kartonami. Tak postępuje „Kubusiowy Przyjaciel 
Natury”! 

5. PROGRAM SORTOWANIA ŚMIECI (PRACA PLASTYCZNA - 
POTRZEBNA KARTA PRACY NR 11) 
Co powinniśmy zrobić z puszką? Kiedy chcemy się jej pozbyć, powinniśmy wrzucić 
ją do żółtego kosza. Dzieci kolorują pierwszy kosz na żółto. Następnie dzieci 
wypełniają kolejne przykłady.

6. SEGREGUJEMY ŚMIECI (PRACA PLASTYCZNA)
Potrzebna będzie wyprawka, karta 21, klej, nożyczki, kredki. 
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bbplus-wyp/mobile/index.html#p=118 
- Obejrzyjcie rysunki pojemników służących do segregowania śmieci. 
- Wytnijcie z karty elementy pojemników. 
- Pokolorujcie pojemniki na odpowiednie kolory, w zależności od rodzaju śmieci, 
jakie należy do nich wrzucać (przedstawione na rysunkach). 
- Złóżcie i sklejcie pojemniki zgodnie z instrukcją. 
- Pamiętajcie o posprzątaniu swojego stanowiska pracy.

7. „KWIATEK ROŚNIE” - ZABAWA RUCHOWA KSZTAŁTUJĄCA 
POSTAWĘ CIAŁA 
Usiądźcie w siadzie skrzyżnym. Tułów pochylcie do przodu, dłonie ułóżcie na 
podłodze. 
Na hasło: „Kwiatek rośnie” - powoli prostujcie tułów. 
Na hasło: „Kwiatek wyciąga się do słońca” – wyciągajcie ręce jak najwyżej. 
Na hasło: „Kwiatek więdnie” - powoli wracajcie do pozycji wyjściowej. 

8. ZRÓBCIE ZE ŚMIECI COŚ NOWEGO! (ZABAWA PLASTYCZNA) 
Potrzebne będą rolki po papierze toaletowym, farby, papier kolorowy, nożyczki oraz 
klej do papieru.
Niektóre niepotrzebne już rzeczy można zamienić w coś innego, pożytecznego. 
Zamieńcie papierowe rolki w kwiaty. Poniżej przedstawiamy kilka pomysłów na 
wykonanie kwiatów z papierowych rolek. Wybierzcie sobie ten, który Wam się 
podoba najbardziej i wykonajcie podobne kwiaty. A może macie swój własny 
pomysł? Zachęcamy do podzielenia się z nami swoimi „rolkowymi kwiatami”

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bbplus-wyp/mobile/index.html#p=118




CZĘŚĆ II
DBAM O NATURĘ.

1. WPROWADZENIE 
Człowiek jest częścią natury, a w związku z tym także na nią wpływa. 
Jak  Waszym zdaniem człowiek wpływa na naturę? 

2. WPŁYWAMY NA NATURĘ (POTRZEBNA KARTA PRACY DLA DZIECI 
NR 12) 
Na karcie pracy narysowany jest krajobraz w dwóch wersjach. W pierwszej: lasy, 
łąki, góry, zwierzęta, a w drugiej jest on wzbogacony o wytwory człowieka, tj. domy, 
drogi, samoloty, samochody, kominy i fabryki. 
Zadaniem Waszym jest znalezienie różnic oraz pokolorowanie obrysu człowieka. 
Wpływ człowieka na naturę jest ogromny. Czy Waszym zdaniem ten wpływ jest 
dobry czy zły?

3. A CO NATURA NA TO? (AKTYWNE SŁUCHANIE) 
Zapraszamy Was do wysłuchania tego, co sama natura sądzi na ten temat. Prosimy, 
abyście zamknęli oczy i wyobrazili sobie to, co natura do Was mówi (plik do 
pobrania).

Halo! Tu Natura, słyszycie mnie? To dobrze. Nadaję do Was tę krótką wiadomośc,  
ponieważ nie jest ze mną dobrze. Nie czuję się najlepiej. Zanieczyszczone powietrze  
przez dymy z kominów fabryk, domów oraz samochodów nie wpływają na moją  
kondycję dobrze. Ciągle chce mi się kaszlec i boli mnie głowa. Woda w rzekach jest  
brudna, aby miec co pic, trzeba ją oczyszczac. Zanieczyszczone jeziora, morza  i  
oceany nie są bezpiecznym domem dla zwierząt. A Ziemia pełna jest śmieci, które  
rozkładają się setki tysięcy lat i wkrótce mogą przesłonic tak piękne widoki jak lasy,  
pagórki i łąki. Ale jeszcze nie wszystko stracone, dlatego proszę Was o pomoc! 

Jak myślicie, dlaczego natura źle się czuje oraz dlaczego nadała do Was tę 
wiadomość? 
Każdy z Was może mieć także dobry wpływ na naturę, wystarczy tylko chcieć.

4. MOŻEMY POMÓC NATURZE I BYĆ EKO!(ZABAWA RUCHOWA - 
POTRZEBNA  ZAZNACZONA LINIA NA PODŁODZE) 
Zaznaczcie na podłodze linię - może to być kawałek sznurka lub taśmy 
samoprzylepnej.
Stańcie po jednej stronie linii i pokażcie jak się czuje natura. Czy chcecie pomóc 
naturze? Teraz przeskoczcie na drugą stronę linii.  Skacząc dokonaliście właśnie 
wielkiego kroku i podjęliście ważną decyzję, aby pomóc naturze i być eko. Pokażcie 
teraz jak natura się cieszy z Waszej decyzji.



5. CO TO ZNACZY BYĆ EKO? (POTRZEBNA KARTA PRACY DLA DZIECI 
NR 13) 
Być eko, to wiedzieć, że własne zachowanie wpływa na naturę i dbanie o to, aby ten 
wpływ był pozytywny. Można to zrobić, stosując kilka zasad w codziennym życiu. 
Czy wiecie jakie to zasady? 1. Myj zęby przy zakręconej wodzie. 
2. Bierz krótkie prysznice, a nie kąpiele w wannie. 
3. Na zakupy zabieraj wielorazową torbą materiałową. 
4. Gaś światło, gdy wychodzisz z pomieszczenia. 
5. Wyłączaj sprzęt elektroniczny z kontaktu, gdy go nie używasz. 
6. Wybierz spacer lub rower zamiast samochodu. 
7. Używaj kartek papieru dwustronnie. 
8. Segreguj śmieci. 
Wypełnijcie kartę pracy nr 13. Zadaniem Waszym jest zaznaczenie i pokolorowanie 
prawidłowych zasad bycia eko.

6. JESTEM EKO (PRACA PLASTYCZNA - POTRZEBNA NADAL KARTA 
PRACY DLA DZIECI NR 13) 
A teraz odwróćcie tą kartę pracy na drugą stronę oraz wybierzcie sobie jedną zasadę i 
narysujcie ją na odwrocie. 

7. WIERSZYK DLA NATURY ( POTRZEBNA POMOC DYDAKTYCZNA 
DLA NAUCZYCIELA NR 7) 
Zapraszamy Was do wysłuchania wiersza dla natury (plik do pobrania). Możecie 
nauczyć się  go na pamięć, jeśli macie na to ochotę. Jeśli będziecie chcieli, to 
możecie nagrać się jak recytujecie wiersz i przesłać nam swoje nagranie. Zachęcamy 
odważnych!

                                                                                                 Miłej zabawy!
                                                                                  Milena Kurpiewska, Ewa Bienias
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Scenariusz nr 5
POMOC DYDAKTYCZNA DLA NAUCZYCIELA NR 5 POMOC DYDAKTYCZNA DLA NAUCZYCIELA NR 6 

- Dzień dobry! Kim jesteś?

- Jestem kropelką wody.

- Z tego co wiem jesteś bardzo potrzebna.

- O tak! Powiem nieskromnie, że wręcz 
niezbędna.

- Do czego? 

- Do życia! Beze mnie nie byłoby ludzi,  
zwierząt ani roślin.

- To prawda. A skąd do nas przychodzisz?

- Z rzeki.

- Z rzeki? To pewnie jesteś brudna.

- No wiesz?! Jestem czysta. Zanim  
trafię do Was jestem myta.

- Jak to? Woda myta?

- Tak, ale nie w wodzie. Najpierw ogromna 
pompa pompuje mnie z rzeki do oczyszczalni. 
Tam jestem przepuszczana przez 
różnego rodzaju filtry, bo na nich zostają 
zanieczyszczenia. I czysta trafiam do Was.

- A jak to się dzieje, że jesteś w kranie?

- Płynę do Was rurami, które połączone są 
z kranem w każdym domu, przedszkolu czy 
szkole. Proste?

- Hmm, przekonamy się zaraz. Tymczasem, 
dziękuję, że zechciałaś do nas wpaść  
i opowiedzieć troszkę o sobie.

- Ja też dziękuję! Pamiętajcie każda kropla jest 
ważna - zakręcajcie krany!!!

Scenariusz nr 4
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Scenariusz nr 5
 KARTA PRACY DLA DZIECI NR 10 DO SKOPIOWANIA PO JEDNEJ SZTUCE DLA DZIECKA

www.przyjacielenatury.pl

JOGURT

DBAM O SEGREGACJĘ ŚMIECI I TWORZĘ Z NICH COŚ NOWEGO
ZADANIE: Pokoloruj kosze na odpowiedni kolor. Wytnij i powrzucaj określone śmieci 
do właściwych koszy.
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Scenariusz nr 5
 KARTA PRACY DLA DZIECI NR 11 DO SKOPIOWANIA PO JEDNEJ SZTUCE DLA DZIECKA

www.przyjacielenatury.pl
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JOGURT

DBAM O SEGREGACJĘ ŚMIECI I TWORZĘ Z NICH COŚ NOWEGO
ZADANIE: Czy komputer potrafi segregować śmieci? Nie? Aby go nauczyć, musimy 
napisać specjalny program, który pomoże mu zdecydować, do którego pojemnika 
wrzucić określony rodzaj śmiecia. W tym celu koniecznie pokoloruj pojemniki na 
odpowiedni kolor.
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Scenariusz nr 6
POMOC DYDAKTYCZNA DLA NAUCZYCIELA NR 7

WIERSZYK DLA NATURY
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Scenariusz nr 6
 KARTA PRACY DLA DZIECI NR 12  DO SKOPIOWANIA PO JEDNEJ SZTUCE DLA DZIECKA                

ZADANIE: Zobacz, czym różnią się obrazki i zaznacz  różnic. ak, to działalność 
człowieka. Narysuj i pokoloruj ludzika.

DBAM O NATURĘ

RÓŻNICE: 1/ brak żaby 2/  brak biedronki 3/ dom 4/ samochód 5/ fabryka 6/ śmieci 7/ brak  drzew 8/ brak świstaka 9/ droga 10/ brak kozicy.



DY MYJEMY ZĘBY DY SIĘ K PIEMY

www.przyjacielenatury.pl

DY CHCEMY WYRZUCIĆ MIECI GDY IDZIEMY DO SKLEPU

GDY NIE KORZYSTAMY Z KOMPUTERA GDY WYCHODZIMY Z POKOJU

DY CHCEMY ZROBIĆ MAŁE ZAKUPY DY CHCEMY CO  NARYSOWAĆ

Scenariusz nr 6

DBAM O NATURĘ
ZADANIE: by żyć w zgodzie z naturą,  powinniśmy na co dzień  stosować pewne zasady 
i podejmować różne decyzje. zy wiesz jakie? Zaznacz je i pokoloruj. 

 KARTA PRACY DLA DZIECI NR 13  DO SKOPIOWANIA PO JEDNEJ SZTUCE DLA DZIECKA                


