22.04 - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI
Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi przygotowałyśmy dla dzieci kilka
ciekawych zabaw
"Szanujemy środowisko, w którym żyjemy - Segregujemy odpady"
Przebieg zajęć

1. "Co to są śmieci"
Śmieci, to przedmioty, które już nie są nam potrzebne, na przykład: butelki po napojach,
przeczytane gazety, za małe buty, papierki po cukierkach. Śmieci są wszędzie tam, gdzie są
ludzie. Jedne z nich rozkładają się bardzo szybko, na przykład skórki owoców, obierki z
ziemniaków. Inne leżą w ziemi setki lat. Przyroda nie może sobie poradzić z ich usunięciem i
musimy jej w tym pomóc.
Trzeba je wyrzucić ale nie do jednego kosza, tylko trzeba je posegregować, czyli
porozdzielać.
Do tego celu będą nam potrzebne odpowiednie pojemniki. Mają one różne kolory i każdy
kolor oznacza, że wrzucamy do niego tylko przedmioty do niego przeznaczone.
Do niebieskiego kosza wrzucamy papierowe śmieci: gazety, czasopisma, katalogi, torebki
papierowe, opakowania tekturowe i kartonowe, książki w miękkich oprawach.
Do pojemnika koloru zielonego wrzucamy rzeczy zrobione ze szkła.
Butelki, słoiki, opakowania po kosmetykach.
Do żółtego kosza wrzucamy plastikowe przedmioty, czyli: butelki po napojach, zakrętki z
plastiku, reklamówki, plastikowe koszyki po owocach.
Kosz czerwony służy do segregowania rzeczy aluminiowych. Są to kapsle, drobny złom,
puszki po napojach, puszki po konserwach.
Do czarnego worka wrzucamy odpady mieszane, czyli na przykład zużyte chusteczki do
nosa, pampersy.
Worek brązowy służy na odpady naturalne, na przykład zgrabione liście, skoszona trawa,
ogryzek z jabłka, skórka z ogórka.

2. Wiersza pt. „Segregujcie śmieci”
Czy wiesz, co oznaczają te kolory –
- niebieski, żółty, zielony?
Każdy kolor inny pojemnik oznacza,
do pojemników różne śmieci się wtłacza.
Niebieski – w nim znajdziecie pudełka po butach,
przeczytane gazety, zapisane kartki – jest on bardzo ważny.
To pojemnik na papier – zna go uczeń każdy.
Zielony – kolor wesoły z daleka ogłasza
„Wrzucaj do mnie słoiki, wyszczerbione talerze!!!”,
czyli szkło – w głównej mierze.
Żółty – foliowe torby, pudełka po lodach, po coli butelki,
wrzuć tutaj plastik, żal po nim – niewielki.
By las był zielony, wody nie ubyło
i każdego ranka wokół było miło
piątek czy niedziela – pamiętajcie dzieci
prosi Matka Ziemia – SEGREGUJCIE ŚMIECI!!!

Rozmowa na temat treści wiersza.
- Do jakiego pojemnika wrzucamy papier?
- Do jakiego pojemnika wrzucamy szkło?
- Do jakiego pojemnika wrzucamy plastik?
- Dlaczego należy segregować śmieci?

3. Zabawa dydaktyczna – „Zaczarowany worek"
Rodzic/opiekun przynosi w worku kilka przedmiotów (plastikowa butelka, puszka po napoju,
papierek od cukierka, plastikowy kubeczek, słomka, rolka po papierze toaletowym).
Zadaniem dzieci jest rozpoznanie ich za pomocą dotyku i powiedzenie do jakiego kosza
należy je wyrzucić.

4. Zabawa ruchowa "Posprzątajmy las" – przy piosence „Śmieciu precz”
Rozrzucamy w sali/pokoju "śmieci" mogą to być puste opakowania po produktach. Dzieci
chodzą swobodnie po sali/pokoju. Na przerwę w muzyce zatrzymują się i podnoszą po
jednym opakowaniu rozrzucanym i wrzucają do odpowiedniego pojemnika (worka)
Link do piosenki „Śmieciu precz” https://www.youtube.com/watch?v=5I2mNIalpfA
Śmieciu precz
Kiedy rano słońce świeci.
Wybiegają na dwór dzieci.
Lecz zabawa się nie kleci,
Bo dokoła sterty śmieci
Ref. Śmieciu precz , brudzie precz,
Ład porządek dobra rzecz,
Śmieciu precz, brudzie precz,
Ład porządek dobra rzecz,
Tu papierek od cukierka,
Tam po soku jest butelka.
Ówdzie puszka po napoju
I pudełko – może twoje?
Ref. Śmieciu precz......
Żyć nie można w bałaganie,
Więc się bierzmy za sprzątanie.
Zmykaj śmieciu do śmietnika,
Bałaganie, brudzie znikaj.

