
 Karta pracy- PP34- Pracownia II- Segregujemy śmieci. 

 

1. Przedszkolaku! Wspólnie z rodzicami oglądnij bajkę o Eko-patrolu, drużynie, która zajmuje 

się segregowaniem śmieci  i dba o nasze środowisko      . 

Segregacja śmieci  jest bardzo ważna. Kiedy dobrze posortujemy śmieci, czyli dobrze 

oddzielimy od siebie poszczególne rodzaje odpadów, będzie można je ponownie wykorzystać. 

Bardzo ważne jest, żeby to co wrzucamy do kosza, wcześniej posegregować. 

https://www.youtube.com/watch?v=I-b0z5LqhKc 

 

• Czy pamiętasz, na ile różnych kategorii Eko-patrol podzielił odpadki?  

• O ilu różnych koszach na śmieci mówiło się w filmie? 

Niebieski kosz- papier     

Ludzi w mieście bardzo wielu,  nie sortują dziś papieru.  

Proces ten zaś nie jest trudny, kiedy papier nie jest brudny.  

Do kosza szybko wrzucamy, gdy już niepotrzebne mamy: 

Kartony, gazety i książki, i kartki papieru pomalowane w prążki. 

No a jeśli was przyłapię, że wrzucacie tłusty papier lub gonicie tam z pieluchą,  

to nie ujdzie wam na sucho! 

Tłusty i mokry papier brudzi ten suchy! Zapamiętajcie to zuchy! 

 

 Zielony kosz-szkło  

https://www.youtube.com/watch?v=I-b0z5LqhKc


A butelki i słoiki w jakie wrzucać pojemniki? „Przezroczyste szkło się zbiera do białego kontenera! 

Kolorowe zaś wypada w zieloniutki koszyk wkładać. Lecz kryształów i talerzy do nich wkładać nie 

należy!” 

 

Żółty kosz-plastik i  metal 

 

Nie pomyli się ten wcale,  kto pomyśli, że metale koniecznie przetwarzać trzeba. 

Puszki z metalu zgniatamy ,kosza żółtego szukamy.  

Wnet powstanie metal nowy, do użytku znów gotowy. 

Może garnek dla kucharza? Może rower dla kolarza?  

Przetwarzajmy wciąż metale, jakości nie tracąc wcale. 

Wszystkie stare reklamówki, po jogurtach kubki, 

torebki i worki foliowe do recyklingu gotowe! 

Wrzucaj wnet do pojemnika – niechaj góra śmieci znika! 

 A butelki plastikowe, przezroczyste, kolorowe,  

zgniatać trzeba zawsze, wszędzie, łatwiej je przewozić będzie. 

Plastik długo się rozkłada lecz jest na to prosta rada:  

Buteleczki przetwarzamy wnet z nich piękny polar mamy! 

 Bluzę, kocyk, inne cuda gdy recykling nam się uda. 

Brązowy kosz- odpady organiczne 

 

Trawę, liście i patyki wyrzucajcie, drogie smyki, (lecz bez ziemi i kamyków) do brązowych 

pojemników! Gdy ogryzek chcesz wyrzucić, lub banana skórkę rzucić: wtedy wybierz kosz 

brązowy, niech inny kolor nie przychodzi Ci do głowy! 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.higienaserwis.pl%2Fkosz-do-segregacji-sort-bin-28l-na-odpady-bio&psig=AOvVaw3oUr2zOlK8s7uEKIPiQyFm&ust=1587643130422000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjctNn9--gCFQAAAAAdAAAAABAP


2.Dopasuj do pojemnika odpowiednie odpady. 

 

 

 

 



 

3.Przedszkolaku a teraz policz śmieci, które znajdują się na obrazku. Narysuj odpowiednią 

ilość  kropeczek  w puste ramki. 
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