
Zadania na poniedziałek 20.04.2020r. 

 

1. Słuchanie wiersza pt. „Sznurek Jurka”. 

 

Tuż za szkołą, bardzo blisko, 

kiedyś tam wyrzucił Jurek 

poplątany stary sznurek 

A nazajutrz obok sznurka 

od banana spadła skórka 

wyrzucona przez Karola. 

Tam też wkrótce Jaś i Ola 

wyrzucili bez wahania 

swoje torby po śniadaniach 

stos papierków po cukierkach 

wysypała tam Walerka 

Na papierki spadła ścierka,  

jakaś pusta bombonierka, 

I od lodów sto patyków 

pustych kubków moc z plastiku. 

Ot tak, od sznurka Jurka, 

wnet urosła śmieci górka, 

A z tej górki wielka góra, 

której szczyt utonął w chmurach 

Nie ma miejsca na boisko 

lecz śmietnisko mamy blisko. 

Rozmowa na temat wiersza: 

-   W jaki sposób boisko zamieniło się w śmietnik? 

-   Jak oceniasz postępowanie Jurka i jego kolegów? 

-   Czy Jurek przewidywał konsekwencje wyrzucenia przez siebie poplątanego sznurka? 

 

Szukanie odpowiedzi na pytanie: „Co to jest ‘recykling’ i jak powinniśmy segregować 

śmieci?” – na podstawie wiersza, ilustracji i filmu edukacyjnego.  

https://www.youtube.com/watch?v=xU5dox9wVlQ 

https://www.youtube.com/watch?v=xU5dox9wVlQ


 

 

2. Zabawa ruchowa „Czary – mary śmieci znikły” – dorosły rozkłada na podłodze odpadki 

oraz pojemniki do segregacji (mogą być reklamówki odpowiedniego koloru lub z 

wyraźnym zaznaczeniem, jakie śmieci powinny do nich trafić). Dziecko porusza się rytm 

muzyki instrumentalnej. Na hasło „Czary-mary śmieci znikły” podnosi np. plastikową 

butelkę i wrzuca ją do odpowiedniego pojemnika.  

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

3. Burza mózgów: „Dobre rady na odpady” – dorosły stawia przed dzieckiem pojemnik  

z odpadkami, wyjmuje po kolei i zadaje dziecku pytanie, jaki pomysł podsunąłbyś 

Jurkowi z wiersza pt. „Sznurek Jurka”,  na ponowne wykorzystanie wskazanego odpadu.  

4.  Drugie życie naszych śmieci – twórcza zabawa ekologiczna rzeczami z recyklingu – 

dorosły proponuje dziecku wykonanie zabawki z odpadów przeznaczonych do segregacji 

(np. plastikowych butelek, rolek od papieru toaletowego, kartonów, gazet itp.). Dziecko 

tworzy zabawkę wg własnego pomysłu.   

https://cms-v1-files.superszkolna.pl/sites/205/cms/szablony/44856/zdjecia/orign/dsc00233.jpg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cPuahomDPOo
https://cms-v1-files.superszkolna.pl/sites/205/cms/szablony/44856/zdjecia/orign/dsc00233.jpg


5. Karty pracy: 

a) Zaznacz właściwy symbol recyklingu.  

                                                                                                                                                                                                                                                       

b) Połącz śmieci z odpowiednimi pojemnikami. 

 

 

c) Obejrzyj poniższą ilustrację i opowiedz, co po kolei dzieje się z naszymi odpadkami.  



 

 

Zadania dla chętnych: 

a) Pokoloruj i podpisz odpadki.   

PAPIER, PLASTIK, METAL, SZKŁO 

KOLOROWE,  SZKŁO BIAŁE, BIOODPADY,  



 

 

a) Zabawa sensoryczna z użyciem masy papierowej – wspólne wykonanie masy 

papierowej w domu i lepienie z niej różnych figur, misek, masek itp. według 

pomysłów dziecka.  

https://kolecja.wordpress.com/2013/03/09/prosta-i-szybka-masa-papierowa-krok-po-

kroku/ 
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