
ŚRODA 

22.04.2020 r.  

TEMAT TYGODNIA: Dbamy o naszą planetę. 

TEMAT DNIA: Segregujemy śmieci. 

 Dziś się dowiesz jak należy segregować śmieci. 

 

1. WIERSZYK. 

Wysłuchanie wiersza pt. „Segregacja” autorstwa Agaty Dziechciarczyk. 

„Segregacja” 

Pomieszanie z poplątaniem, 

bardzo trudne to zadanie, 

ale trudne tylko wtedy, 

gdy nie czujesz tej potrzeby, 

bo gdy segregować umiesz, 

to na pewno to zrozumiesz, 

i poradzisz sobie szybko, 

z tą zabawną plątaninką. 

Pokoloruj szybko kosze, 

odpowiednio tylko proszę. 

I niteczki też kolorem, 

tym, co kosze oznaczone. 

Na papiery kosz niebieski. 

Do żółtego buteleczki. 

Po napojach i po płynach, 

co plastikiem się nazywa. 



Na szkło mamy kosz zielony, 

Hałaśliwy, potłuczony. 

Ale tylko kolorowe, 

szkło wrzucamy na zielone. 

Bo gdy masz butelki szklane, 

gładkie i nie malowane. 

Jednym słowem przezroczyste, 

kosz jest biały – oczywiste!!! 

Więc zapraszam do działania, 

śmieci posegregowania. 

Ucz się proszę od małego, 

zachowania właściwego. 

 

2. PIOSENKA. 

„Świat w naszych rękach” 

https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE 

 

3. KOLOROWA RYMOWANKA.  

KOLOROWE KOSZE 

Kolorowe kosze, 

Śmieci do nich noszę. 

Pięknie segreguję. 

Kolorów pilnuję. 

Do żółtego kosza 

wrzucam plastikowe. 

A do niebieskiego 

https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE


śmieci papierowe. 

Zielony pojemnik 

na szkło kolorowe. 

Czerwony połyka 

śmieci metalowe. 

Jest jeszcze kosz biały 

na bezbarwne szkło. 

Wiesz już, co gdzie wrzucać? 

Zapamiętaj to! 

Segreguj odpady. 

Poznaj świat kolorów. 

Zbuduj kosze z klocków. 

Naucz się wyborów. 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ZAGADKI. 

1. Nikt z nas nie zaprzeczy, 

że w nim dużo rzeczy: 

obierki, odpadki, 

gruz i zwiędłe kwiatki. 

2. Stoją głodne i czekają 

na ulicy i na skwerku: 

na patyczki od lizaków 

i papierki od cukierków 

  3. Bardzo proszę wszystkie dzieci, 

niech rzucają do mnie śmieci! 

 

5. ZABAWA RUCHOWA PRZY MUZYCE. 

„Muzyczne stop”. 

https://www.youtube.com/watch?v=dqk_IongIzI 

Idziemy, idziemy, idziemy, idziemy i STOP!  

Idziemy, idziemy, idziemy, idziemy i STOP! 

Idziemy, idziemy, idziemy, idziemy i STOP! 

To nasz muzyczny krok. 

Skaczemy, Skaczemy, Skaczemy, Skaczemy i STOP! 

Skaczemy, Skaczemy, Skaczemy, Skaczemy i STOP! 

Skaczemy, Skaczemy, Skaczemy, Skaczemy i STOP! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dqk_IongIzI


6. PRACA PLASTYCZNA. 

Pokoloruj kosze na śmieci odpowiednimi kolorami: 

niebieski - papier, zielony – szkło, żółty - plastik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


