4. TEMAT: „SEGREGOWANIE ŚMIECI ”
Cel: kształtowanie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego segregowanie śmieci i wrzucanie do odpowiednich pojemników
Młodsze dzieci
Wysłuchanie wiersza „Śmieciu precz” - S. Karaszewskiego:
Gdy rano słońce zaświeci
Wybiegają na dwór dzieci
Miotły, szczotki idą w ruch,
Bo dokoła wielki brud.
Śmieciu precz, brudzie precz!
Ład, porządek dobra rzecz.
Tu papierek od cukierka.
Tam leży butelka.
Ówdzie puszka po napoju
I pudełko może twoje?
Żyć nie można w bałaganie.
Więc się bierzmy za sprzątanie.
Zmykaj, śmieciu do śmietnika.
Bałaganie, brudzie znikaj.
Omówienie obrazka (Co robią dzieci?)

Ilustracja „Segregujemy śmieci”
Rodzic pokazuje i omawia, do czego służą pojemniki na odpady i dlaczego mają różne kolory
(każdy kolor oznacza inny rodzaj odpadów). Wyjaśnia na konkretnych przykładach, do którego
pojemnika, jakie odpady wrzucamy.

Dzieci starsze
Omówienie obrazków:

Posegreguj śmieci.połącz je z odpowiednimi pojemnikami:

Czy wiecie już, do jakiego kosza należy wyrzucać plastiki? A gdzie szkło?
Spróbuj wyjaśnić znaczenie znaków:

Zabawa ruchowa z elementem celowania „Wrzucamy śmieci do kosza”
Zróbcie kulki ze starej gazety lub innych zużytych materiałów, ściskając ją najpierw prawą, później
lewą ręką. Rodzic pomoże Wam ustawić kosz (lub obręcz, worek itp.) w określonej odległości i
starajcie się celnie rzucać kulkami do kosza, kto nie trafi- powtarza rzut.
Posłuchajcie Piosenki „Śmieci do wora”
https://www.youtube.com/watch?v=yn0ZYgO7AT0
„Do czego znów użyć?” – rozmowa kierowana na temat recyklingu.
Rodzic tłumaczy dziecku, że dzięki segregacji odpadów można ponownie coś z nich uzyskać.
Pokażcie Drodzy Rodzice oznaczenie– symbolu recyklingu, niech dzieci od małego mają
świadomość segregacji, niech jej uczą się segregacji również w domu ,w przyszłości to
zaprocentuje.

Kochane dzieci pamiętajcie, to bardzo ważne:








Segregujcie odpady razem z rodzicami.
Niepotrzebne, używane rzeczy oddajcie tym, którzy mogą ich potrzebować. Wyrzucajcie
tylko to, co jest bardzo zniszczone.
Dajcie drugie życie książkom. Przeczytane lub nieprzydatne już książki zanieście do
pobliskiej biblioteki lub przekażcie do szpitala, inni chętnie je przeczytają. W niektórych
miastach organizowane są również punkty, w których można się wymienić książkami.
Zabawki, którymi się już nie bawicie, oddajcie innym dzieciom - na pewno bardzo się
ucieszą.
Korzystajcie z artykułów wielokrotnego użytku np. toreb, naczyń, talerzy itd.
Drugie śniadanie czy przekąski, zamiast w papier lub folię, pakujcie do plastikowego
pojemnika wielokrotnego użytku.
Zachęcajcie do segregowania śmieci inne dzieci, sąsiadów i dziadków.

Oglądnijcie bajkę edukacyjną: „Rady na odpady”
https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k
Dla nudzących się dzieci wieczorem jeszcze kilka piosenek i kolorowanek:
Piosenki o potrzebach Ziemi „Nasza planeta”
https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I
Piosenka „Ekologa znak”
https://www.youtube.com/watch?v=JIEDy5UiRPU
Bajka edukacyjna: „Eco-patrol”
https://www.youtube.com/watch?v=I-b0z5LqhKc

Jeszcze kilka rad dla Rodziców:

