Temat: Segregujemy śmieci.
Data. 21.04.2020
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci,
Dzisiaj Dziecko dowie się co to są śmieci oraz co to jest segregacja śmieci.
Proszę przygotować do zabaw: pustą plastikową butelkę lub kubek, słoik lub szklaną butelkę,
gazety, kartki papieru, worki na śmieci (reklamówki), kredki, jabłko, talerzyk, koc, klocek:żółty,
zielony, niebieski
Przebieg zabawy
1.Proszę położyć na podłodze, tak aby dziecko nie widziało tej czynności: pustą plastikową butelkę,
szklany słoik, gazety, kartki papieru. przykryć to np. kocem (lub włożyć wszystko do reklamówki)
Teraz proszę przeczytać zagadkę.
O porządek trzeba dbać,
wiedzą o tym także dzieci.
Do odpowiednich worków
każdy wrzuca…
(śmieci)
(B. Szelągowska Śmieci)
Odkrywamy koc i pokazujemy śmieci.
Zobaczcie jaka góra śmieci. Co tutaj mamy: papiery, słoik czyli szkło, butelka czyli plastik.
Kupujemy w sklepie różne produkty jedzenie, napoje, szampony. Gdy coś zjemy, wypijemy – to co
robimy z opakowaniami? Gdzie wyrzucamy śmieci?
Najlepszym sposobem na walkę ze śmieciami jest segregacja odpadów.
Nie wrzucamy wszystkich śmieci do jednego pojemnika, tylko segregujemy: Czyli do niebieskiego
pojemnika wrzucamy papier, do zielonego szkło, a do żółtego plastik.
I to jest Segregacja śmieci. Spróbujcie powtórzyć to słowo, jest trudne ale może się uda!
SEGREGACJA! Super.
Rodzicu proszę przeczytaj wierszyk Robimy porządki (autor nieznany)
Wszystkie dzieci, nawet duże
posprzątają dziś podwórze.
A dorośli pomagają,
śmieci w workach wyrzucają.
Pierwszy worek jest zielony,
cały szkiełkiem wypełniony.
W żółtym worku jest bez liku
niepotrzebnych już plastików.
A niebieski worek – wiecie –
papierowe zbiera śmieci.
My przyrodę szanujemy,
śmieci więc segregujemy.
Z ekologią za pan brat
mama, tata, siostra, brat.

Jeśli u Państwa w domu, są osobne pojemniki to można posegregować do nich śmieci.
Jeśli nie to proszę rozłożyć 3 worki (reklamówki) na nich przykleić wydrukowane lub narysowane
pojemniki w kolorze: żółtym, niebieskim, zielonym do nich Dzieci będą wrzucały śmieci.
Można wykonać kosze np. z klocków. ( załącznik 1)
Brawo, Zadanie wykonane.
2.Zabawy ruchowe
Zabawy ruchowe można przeprowadzić w domu lub w ogrodzie
„Wyścigi w sprzątaniu”
Rodzicu daj dziecku kawałek gazety lub papieru i poproś, aby zgniotło go w kulkę.
Przygotuj też worek (reklamówkę) talerz i jabłko (może być inny owoc).
W wyścigu bierze udział dziecko i Rodzic albo Rodzeństwo.
Zaczynamy zabawę, podnosicie każdy śmieć i wrzucacie do worka, potem następny śmieć
podnosicie i wrzucacie, kto pierwszy pozbiera wszystkie śmieci do worka wygrywa nagrodę pyszne jabłko.
Start!
„Gdzie się schowały śmieci”
Rodzicu proszę porozkładaj w różnych miejscach w pokoju (ogrodzie) 4 zwinięte kulki z gazet np.
na krześle, pod stołem, obok misia, w pudełku.
Powiedz do dziecka:
Krasnal Bałaganek porozrzucał śmieci po pokoju (ogrodzie), teraz ich poszukamy. Jak już je
znajdziesz to głośnie powiedz gdzie śmieć był ukryty i wrzuć do worka.
Brawo, udało się! Teraz wspólnie policzcie śmieci.
Papierowe kulki można wyrzucić do odpowiedniego worka/ pojemnika na śmieci, albo wykorzystać
do wspólnych zabaw (np. w scenariuszu z dnia wczorajszego).
3.Na podsumowanie film o segregacji odpadów i dla chętnych karta pracy poniżej
https://www.youtube.com/watch?v=2Z1EECopHWY
Miłej zabawy, do jutra
Jeśli jest taka możliwość to proszę zostawić „nasze śmieci”: butelkę, słoik, kubeczek plastikowy,
gazety, do zabaw na kolejne dni.
Dziękujemy

Policz kosze na śmieci i powiedz czym się różnią. Pokoloruj największy i najmniejszy z nich.
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