
Środa, 22.04.

Dzisiaj w Polsce obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. W tym dniu ekolodzy oraz organizacje 

zajmujące się odzyskiem surowców będą promować postawy proekologiczne, w tym przede 

wszystkim segregację śmieci. Co roku odbywały się w festyny związane z taką tematyką, 

organizowane były różne akcje. Mimo, że nie możemy dziś świętować tego dnia tak, jak można 

było to robić w poprzednich latach, zachęcamy do włączenia się w akcję, poprzez domowe zabawy 

kształtujace ekologiczne podejście do życia.

Kochamy naszą ziemię i segregujemy śmieci.

Potrzebne rzeczy: komputer lub tablet z dostępem do Youtube, ilustracje, symbole PCS, śmieci: 

słoik, gazeta, zeszyt, rolki po ręczniku papierowym lub papierze toaletowym, papierowe lub 

plastikowe opakowanie po jajka, pojemniki po jogurcie czy serku, butelka po wodzie i inne, kartki 

A4 kolorowe, klej, nożyczki.

Zapraszamy do odsłuchania ekologicznej piosenki. Warto przygotować sobie 3 przedmioty: gazetę, 

słoik bez nakrętki, butelka plastikowa. W trakcie piosenki możemy pokazywać dziecku przedmioty 

z plastiku, papieru i szkła. Zachęcamy by wykorzystać również symbole.

Zapraszam Cię na początek do posłuchania piosenki.

https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE  Świat w naszych rękach

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


ZABAWA: DOBRE I ZŁE ZACHOWANIE

Teraz pooglądamy różne historyjki, ale najpierw musisz wylosować kartonik z obrazkiem.

Dajemy dziecku do wylosowania kartkę z obrazkiem. Oglądamy razem z dzieckiem ilustracje ze 

scenkami dzieci. Opisujemy dzieciom co widzimy na obrazku. 

Przykłady:

Popatrz na obrazek. Chłopiec z dziewczynką wyrzucają ogryzki jabłek do kosza na śmieci. 

Czy dobrze robią? Dziecko odpowiada rodzicowi symbolem Tak / Nie. 

Dziecko losuje kolejny obrazek .

Popatrz! Ojej!  Dwóch chłopców wrzuca do wody puszki. Czy to ładne zachowanie? Tak/Nie



ZABAWA: SEGREGUJEMY ŚMIECI

Kolejną zabawą, jaką proponujemy na ten wyjątkowy dzień jest wspólne segregowanie śmieci. 

Zachęcamy do przygotowania różnych zużytych opakowań plastikowych, szklanych i papierowych.

Kładziemy przed dzieckiem ilustracje przedstawiającą kosz na plastik.

Do tego kosza wyrzucamy wszystkie plastikowe opakowania. Co wrzucisz do kosza? 

Pokazujemy dziecku dwa przedmioty np. butelkę po wodzie oraz gazetę. Oczywiście możemy 

pomóc dziecku w wyborze.

Tak samo postępujemy z kolejnymi koszami i przygotowanymi przedmiotami.



Po zabawie z prawdziwymi przedmiotami czas na zabawę z symbolami. Na kartki w kolorach 

niebieskim, zielonym i żółtym przyklejamy odpowiednie symbole koszy na na śmieci.

Pozostałe symbole (słoik, butelka szklana, gazeta i inne) rozkładamy przed dzieckiem lub dajemy  

do wyboru z dwóch. Wspólnie wybieramy i  przyklejamy obrazki na odpowiednią karte.

Brawo! Piękne prace. 

Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- prosimy rodziców o zrobienie zdjęć i wysłanie na

adres mailowy: domowo393@gmail.com 

Dziękujemy i życzymy dobrej zabawy.


