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TEMAT: Grzeczne dzieci segregują i wykorzystują śmieci.  

 CEL OGÓLNY 

 Rozwijanie wśród uczniów świadomości ekologicznej związanej z ponownym 

wykorzystaniem posegregowanych odpadów.  

 CELE SZCZEGÓŁOWE  

 Po zajęciach uczeń: 

 wie, co to są śmieci (odpady), 

  rozumie, dlaczego tak ważne jest segregowanie odpadów,  

  wie w jaki sposób dokonujemy segregacji odpadów, 

 wie i potrafi wytłumaczyć, co to jest recykling i rozumie jego rolę w ograniczeniu    

składowania odpadów oraz jako metodę ochrony środowiska,  

 zna symbol recyklingu 

 współpracuje z rówieśnikami podczas wykonywania zadań. 

METODY  

  Pogadanka  

  Burza mózgów  

  Rozmowa kierowana 

  Dyskusja  

  Praktyczna 

FORMY PRACY:  

 Indywidualna jednolita i zróżnicowana, 

  grupowa,  

 zbiorowa.  

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

 Tekst wiersza „Tośkowy spacer”. 

  Komputer, rzutnik. 

 Wycięte z kolorowego bloku pojemniki w odpowiednich kolorach (żółty, zielony, 

niebieski, czerwony (podpisane: papier, plastik, szkło, metal) , klej 

  Zdjęcie i rysunek symbolu recyklingu. 

  Ilustracje przedstawiające różne odpady.  

 



PRZEBIEG ZAJĘĆ 

1.Wprowadzenie  

1 Nauczyciel wita się z dziećmi, a następnie, nie zapowiadając tematu lekcji, rozdaje uczniom 

ilustracje, które przyniósł. Na środku sali rozkłada niewielką zieloną planszę symbolizującą 

las, a następnie zaczyna czytać wiersz „Tośkowy spacer” (zał.1). Zadaniem uczniów jest 

wysłuchanie nazw przedmiotów, które otrzymali od nauczyciela oraz położenie ich po 

wyczytaniu na planszę. 

Rozmowa na temat wiersza „Tośkowy spacer”. 

 Czy można tak postępować, jakie są tego konsekwencje. Co to są śmieci.(odpady) 

• Skąd się biorą śmieci?  

• Gdzie jeszcze można spotkać śmieci?  

• Co można z tymi śmieciami zrobić?  

http://www.scholaris.pl/zasob/49417  

Ćwiczenie interaktywne „ Prawda czy fałsz”: http://www.scholaris.pl/zasob/49412. 

2. Część edukacyjno – informacyjna  

Praca w grupach: „Pomóż Ślimakowi Tośkowi posegregować śmieci” 

Nauczyciel pokazuje dzieciom cztery pojemniki w różnych kolorach. Wyjaśnia przeznaczenie 

poszczególnych pojemników. Wskazuje na konkretnych przykładach, do którego pojemnika, 

jakie odpady wrzucamy. Uczniowie odpowiadają na pyt. 

 • Czy wiedzą, co to jest segregacja odpadów?  

• Jakie znają kolory pojemników?  

• Czy wiedzą, jakie śmieci powinny do nich trafić?  

2. Nauczyciel zaprasza dzieci do posegregowania odpadów, sprawdzając, czy odpady trafiają   

do właściwych pojemników. Uczniowie przyklejają ilustracje na poszczególne pojemniki. 

Następnie nauczyciel pyta dzieci:  

• Dlaczego segregujemy śmieci.                                                                                                                      

  Czy te odpady są już zupełnie nikomu niepotrzebne, czy jednak można coś z nich      

 zrobić. (Dzieci powinny podać przykłady, np. jak można wykorzystać jeszcze te    

  surowce.) Czy wiedzą, co to jest recykling? (Zaprezentowanie symbolu recyklingu) 

• Jak można wykorzystać odpady lub niepotrzebne rzeczy?  

• Dlaczego warto wykorzystywać ponownie śmieci?  



Uczniowie segregują odpady, nauczyciel sprawdza następnie z grupą uczniów, czy zrobili to 

prawidłowo. Jeśli odpady zostały błędnie posegregowane, razem z uczniami segreguje 

poprawnie, wyjaśniając dlaczego tak powinno być.  Wspomina, że są też specjalne pojemniki 

np. na stare świetlówki lub baterie.  

3. Podsumowanie  

 Na zakończenie nauczyciel wraz z uczniami podsumowuje, jak powinni postępować 

przyjaciele Ślimaka Tośka:  

 Nie śmiecić 

 Nie kupować rzeczy w zbędnych opakowaniach 

 Segregować odpady 

 Oddzielnie zbierać odpady niebezpieczne  

 Zmniejszać objętość odpadów, by zabierały mniej miejsca 

 Używać podczas zakupów toreb wielokrotnego użytku. 

  Kupować napoje w większych objętościowo butelkach, kartonach 

4. Część końcowa (plastyka) 

Kolorowanie i wycinanie symbolu recyklingu. 

Zebranie i przygotowanie materiałów na gazetkę „Czystość Ziemi w naszych rękach.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK 1 

Wiersz „Tośkowy spacer” 

 Ślimak Tosiek szedł przez las, gdy usłyszał głośny trzask.  

Aż tu z góry, wprost na głowę Spada autko kolorowe,  

Niepotrzebne bo bez kółka,  

Obok leci lalka Ulka,  

Ulka potargana jest,  

Pewnie ją poszarpał pies,  

Stara kredka, pisak, książki,  

Czyżby jakieś to porządki?  

Dalej robot i baterie, 

 Ślimak Tosiek cały cierpnie, 

 To nie koniec, obok spadły 

 Puszka, garnek, karton, farby z dziurą but i gazet stos i słoików cała moc.  

Tata Zygmunt sprzątał strych 

 Lecz do lasu? Przecież wstyd!  

Ślimak Tosiek prosi Was,  

Posprzątajcie proszę las! 

 

ZAŁĄCZNIK 2 (słowniczek) 

Odpady to inaczej śmieci – są to rzeczy, przedmioty, które są już niepotrzebne i chcemy się 

ich pozbyć. odpady komunalne - to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z 

wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów 

niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój 

charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.  

Segregacja odpadów - polega na zbieraniu odpadów do specjalnie oznakowanych 

pojemników, z podziałem na rodzaj materiałów (surowców), z jakich zostały 

wyprodukowane. surowce wtórne – to użyteczne materiały odpadowe powstające w 

procesach produkcyjnych oraz produkty zużyte nadające się do ponownego przerobu.  

 Surowce wtórne – zużyte produkty (nie odpady), które nadają się do przetworzenia na nowe 

użyteczne produkty, np. z plastikowych butelek po napojach może powstać kurtka polarowa.  

Źródło: http://www.odpadyirecykling.edu.pl/podstawowe-zaganienia/definicje-slowniczek-

pojec 



Recykling – jest to przetwarzanie surowców wtórnych, aby uzyskać rzecz o takim samym lub 

nowym przeznaczeniu, np. produkcja nowych butelek szklanych ze starych szklanych butelek 

lub np.: produkcja doniczek plastikowych z plastikowych zakrętek. odpady niebezpieczne – to 

produkty, substancje, które ze względu na swoje właściwości stanowią zagrożenie dla życia 

lub zdrowia ludzi albo dla środowiska.  

Źródło: http://www.odpadyirecykling.edu.pl/podstawowe-zaganienia/definicje-slowniczek-

pojec 

 

ZAŁĄCZNIK 3 

http://www.odpadyirecykling.edu.pl/podstawowe-zaganienia/definicje-slowniczek-pojec
http://www.odpadyirecykling.edu.pl/podstawowe-zaganienia/definicje-slowniczek-pojec

