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Temat dnia: Segregujemy śmieci. 

 

Cele operacyjne 

Dziecko: 

- słucha piosenki, 

- słucha czytanego tekstu, 

- rozumie czytany tekst, 

- potrafi segregować śmieci, 

- rozpoznaje kolory, 

- potrafi łączyć obrazki w pary, 

- potrafi rysować po śladzie, 

- wykonuje pracę plastyczną, 

- koloruje. 

 

Metody: 

- słowna, 

- oglądowa, 

- czynna. 

 

Przebieg: 

1. Wysłuchanie piosenki – „Olek i śmieciarka”. 
https://www.youtube.com/watch?v=DCWeK9O5GQk 

 

1. Jeździ po osiedlach 
Pan Czyścioch wspaniały, 

Zbiera pojemniki 
W których są odpady. 
Zatrzymał się, wysiadł, 

Auto obsługuje, 
Do śmieciarki śmieci 
Z kubłów wysypuje. 

 
Ref.  Pi, pi, pi - już śmieciarka jedzie, 

Pi, pi, pi - może się śmiejecie, 
Lecz dzięki śmieciarce 

W śmieciach nie żyjecie. 
W śmieciach nie żyjecie. (2x) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DCWeK9O5GQk


2. Śmieci już zebrane, 
Wokół wszędzie czysto 

I śmieciarka pędzi 
Wprost na wysypisko. 

Gdyby nie pan Czyścioch, 
Śmieci wielkie góry 

Wyrosłyby w miastach, 
Aż pod same chmury. 

 
Ref.  Pi, pi, pi - już śmieciarka jedzie, 

Pi, pi, pi - może się śmiejecie, 
Lecz dzięki śmieciarce 

W śmieciach nie żyjecie. 
W śmieciach nie żyjecie. (3x) 

 
2. Wysłuchanie wiersza inscenizowanego „ Kolorowe kosze”. 

(przeczytanego przez Rodzica, bądź wysłuchanego w nagraniu 
umieszczonym na profilu facebookowym „Małe Przedszkole i Żłobek”). 
 

Kolorowe kosze, 

Śmieci do nich noszę. 

Pięknie segreguję, 

Kolorów pilnuję. 

  

Do żółtego kosza, 

Wrzucam plastikowe. 

A do niebieskiego, 

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. 

 

  



3. Zabawa dotycząca wiersza. 
Otocz pętlą lub wskaż odpady, które należy wrzucać do: 

 

a) Żółtego kosza 

 

 
 
 
 



 
b) Niebieskiego kosza 

 

 

  



c) Zielonego kosza 
 

 

  



4. Zabawa – połącz w pary. 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

  



5. Zabawa - rysuj po śladzie. 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6. Praca plastyczna  – „Meduza w butelce”. 

Szybka praca plastyczna – zabawka recyklingowa.  

 

Wykonanie: 

 do plastikowej lub szklanej butelki nalewamy wody. Barwimy ją dodając 

kawałek bibuły, barwnik spożywczy lub wkładając do wody na kilka 

sekund niebieski pisak. Następny krok to wykonanie meduzy z woreczka 

foliowego. Nalewamy do woreczka niewielką ilość wody, zawiązujemy 

nitką, a pozostałą część woreczka, tniemy na wąskie paski. Gotową 

meduzę wystarczy włożyć do butelki i cieszyć się jej realistycznym 

widokiem. Ona pływa !   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Kolorowanka. 

  


