
Dzień: 22.04.2020 /śr/  

TEMAT: ŚMIECI  /Gr V/ 

1. Posłuchaj uważnie wiersza pt. „Śmieciolandia”  

Rozmowa z dziećmi nt. wiersza: 
� W jaki sposób ludzie zaśmiecają Ziemię?  
� Co możemy zrobić, by nie rosły góry śmieci? (w czasie zakupów wybierać szklane opakowania, nie 

kupować jedzenia w plastikowych, jednorazowych pojemnikach, segregować odpady – papier, szkło, 

metal – mogą być wykorzystywane ponownie; uświadomienie dzieciom, że dbanie o porządek wokół 

siebie to również dbanie o nasze środowisko i planetę). 
 

        „Śmieciolandia” 

Człowiek wciąż wysila głowę, 
By wytwarzać rzeczy nowe, 

A zużyte, niezbyt ładnie, 

Rzuca wkoło gdzie popadnie. 
 

 

Tym sposobem właśnie, z czasem, 

Produkuje śmieci masę 
i gdy ktoś go nie oświeci, 

Zmieni Ziemię w kupę śmieci. 
 

 

Śmieci w domach i na schodach, 

W lasach, parkach i ogrodach, 

Śmieci w rzece i jeziorze... 

Uff! Tak dalej być nie może! 
 

 

By się z plagi tej wyleczyć, 
Nie kupujcie zbędnych rzeczy. 

Unikajcie sztucznych tworzyw, 

Których nie ma jak rozłożyć. 
 

 

Dobrze też jest często sprzątać, 
Zbierać śmieci, nawet w kątach. 

Do śmietnika, spacer krótki 

Też mieć może dobre skutki. 
 
 

Myślicie również o NATURZE, 

Żeby w zgodzie z nią żyć dłużej 

I pomóżcie innym dzieciom 

Wydać wojnę wszystkim śmieciom. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

2. „Rzecz o recyklingu” – oglądnij film, a dowiesz się co to jest RECYKLING. 

https://www.youtube.com/watch?v=gudWJXgRf8k 
3. „Co by było, gdyby…”– rozwijanie twórczego myślenia poprzez odpowiadanie na pytania 

dotyczące środowiska.  

Rodzic zadaje dziecku pytania: 

• Co by było, gdyby ludzie wyrzucali wszystkie śmieci na ulicę?  

• Co by było, gdyby zabrakło czystej wody do picia?  

• Co by było, gdyby dym tak zanieczyścił niebo, że nie dałoby się zobaczyć słońca?  

• Co by było, gdyby wycięto wszystkie drzewa?  

• Co by było, gdyby spłonęły wszystkie łąki?  

• Co by było, gdyby nie było zwierząt? Dzieci tworzą scenariusze i starają się udzielić odpowiedzi. 



4.  „Świat przyrody”- fascynujący jest świat roślin i zwierząt. Odbędziemy teraz krótką podróż do świata 

flory i fauny, któremu grozi wyginięcie.  

„10 zwierząt, które są na skraju wyginięcia” 
https://www.youtube.com/watch?v=bfAs8E-5K14 

 

oraz „10 zwierząt, które wkrótce mogą wyginąć” 

https://www.youtube.com/watch?v=6TiqiGOZsoY 
 

Po obejrzeniu filmików, spróbujcie odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego człowiek powinien żyć w zgodzie 

z przyrodą? 

5. „Dbam o swoją planetę”- karta pracy.  

 



 
 

6. „Czy już teraz wiesz, co to znaczy dbać o środowisko?” I czy potrzebny jest RECYKLING? 

 



 

7. Zadanie dla chętnych  
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