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Temat : Jak dbać o przyrodę                         

 

LIST OD PANI ZIEMI 

 

Drogie dzieci!  

Piszę do Was list, gdyż mam zmartwienie i liczę na Waszą pomoc. 

Bardzo martwię się  o  zaśmiecane przez ludzi plaże, rzeki, 

jeziora, morza i oceany. Przyroda jest zatruwana, niszczona. 

Mieszkańcy miast i wsi produkują olbrzymie ilości śmieci. 

Niektórzy, chcąc się ich pozbyć, wywożą je do lasu albo palą w 

piecu. Na sklepowych półkach jest mnóstwo towarów  i często 

trudno się  oprzeć przed ich zakupem w nadmiernej ilości. 

Opakowania po nich to śmieci, których wciąż przybywa. 

Pamiętam, że kiedy Wasi dziadkowie byli dziećmi, oddychali 

czystym powietrzem, używali wielorazowych siatek na zakupy, a 

zamiast napojów w kartonikach i plastikowych butelkach, mamy 

gotowały smaczne kompoty z owoców. Czy macie pomysł na 

naprawę i ochronę środowiska, tak aby nasze domy i miasta oraz 

lasy i rzeki były czyste i piękne?    

 

Wasza Ziemia  

 

 



Rozmowa na temat wysłuchanego listu  

 

• Dlaczego Ziemia napisała list do dzieci?  

• W jaki sposób możemy pomóc Ziemi?  

 

 

     
 

 

  

 

RODZIC  przeprowadza wśród dzieci ,,burzę mózgów”   

• Co to są śmieci? ( rzeczy niepotrzebne, nieprzydatne, zbędne)  

• Jak inaczej można je nazwać? (odpady)  

• Skąd się biorą odpady i gdzie występują? (Dzieci wymieniają 

różne źródła pochodzenia śmieci, np. odpady ze szkoły, domów, 

restauracji, fabryk. Śmieci występują tam, gdzie mieszkają i 

pracują ludzie).    

 

Wniosek: Każdy z nas jest producentem śmieci.  

 

• Jak postępować ze śmieciami? (Dzieci zgłaszają swoje pomysły: 

sortować, segregować, oddzielać jedne od drugich)   

 

 



                      
 

 

                
 

 

Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest wykonana z 

plastiku, szkła, papieru oraz aluminium i innych metali, czyli 

tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać. Posegregowane 

przestaje być śmieciem – staje się wartościowym surowcem. 

Można je ponownie wykorzystać i przetworzyć. To nazywa się 

recyklingiem.  

  

RODZIC prezentuje  znak graficzny ,,recykling’.  

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

Z niektórych odpadów dzięki recyklingowi powstają nowe 

przedmioty, np. książki, zeszyty, butelki, słoiki, prąd i ciepło. Z 

plastiku, który jest pochodną ropy naftowej, otrzymujemy 

ubrania sportowe, polar, namioty, plecaki, buty.  

 

• Jak postępować ze śmieciami niebezpiecznymi?  

Rodzic podaje, że przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o 

odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie 

i akumulatory, przeterminowane  lekarstwa, zużyte świetlówki, 

odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a 

także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych 

odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych, gdyż 

zatruwają wodę i glebę. Można je oddać w specjalnie 

wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u 

(Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), 

zorganizowanym przez gminę.   

 



PIĘKNIE PRACUJECIE NA ZAJĘCIACH 

 

PONIŻEJ ZOSTAWIAM DWA LINKI.   

PIERWSZY RADY NA ODPADY – BAJKA EDUKACYJNA 

 

DRUGI ZAŚ TO PIOSENKA „POSPRZĄTAJMY RAZEM BAŁAGAN W 

POKOJU”  

 

MIŁEGO OGLĄDANIA  

 
https://www.bing.com/videos/search?q=youtube+segregacja+%c5%9bmieci+domowe+przeds

zkole&&view=detail&mid=2C7F061F678134A6211F2C7F061F678134A6211F&&FORM=

VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dyoutube%2520segregacja%2520%25C5%25

9Bmieci%2520domowe%2520przedszkole%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-

1%26pq%3Dyoutube%2520segregacja%2520%25C5%259Bmieci%2520domowe%2520prze

dszkole%26sc%3D0-44%26sk%3D%26cvid%3DE7F64C58B6824F6780074D88761304BB 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=youtube+segregacja+%c5%9bmieci+domowe+przeds

zkole&&view=detail&mid=818C544E95097E575788818C544E95097E575788&&FORM=

VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dyoutube%2520segregacja%2520%25C5%25

9Bmieci%2520domowe%2520przedszkole%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-

1%26pq%3Dyoutube%2520segregacja%2520%25C5%259Bmieci%2520domowe%2520prze

dszkole%26sc%3D0-44%26sk%3D%26cvid%3DE7F64C58B6824F6780074D88761304BB 

 

 

 

 


