Scenariusz zajęć – 30 min.
Grupa wiekowa:
Przedszkole (5 – 6-latki)
Temat:
Grzeczne dzieci segregują śmieci
Cel ogólny zajęć:
Rozwijanie u dziecka świadomości ekologicznej
Cele szczegółowe:
Dziecko:
 zna kolory i przeznaczenie poszczególnych pojemników do segregacji odpadów,
 zna materiał z którego wykonane są poszczególne rodzaje odpadów,
 prawidłowo segreguje podstawowe rodzaje odpadów,
 wie jak można ponownie wykorzystać wybrane odpady powstające
w gospodarstwie domowym,
 wie, że dzięki spalarni odpadów, z wrzucanych śmieci powstaje prąd i ciepło,
 zna podstawowe założenia systemu gospodarki odpadami w Poznaniu i regionie,
wie,że jednym z jego elementów jest spalarnia odpadów (Instalacja Termicznego
Przekształcania Odpadów Komunalnych).
Metody nauczania:
 słowne: opowiadanie, rozmowa, instrukcja słowna, wiersz, piosenka,
 oglądowe: pokaz, obserwacja,
 czynne: zadanie stawiane do wykonania, kierowanie własną działalnością dziecka,
zabawa ruchowa.
Środki dydaktyczne:
 odpady: słoiki, puszki po napojach, plastikowe butelki, kule z gazet, reklamówki,
gazety, puszki aluminiowe, plastikowe opakowania.
 wazon, polar, butelka szklana,
 plansza przedstawiająca znak recyklingu,
 kolorowe naklejki (niebieskie, żółte, zielone),
 trzy kolorowe worki (niebieski, zielony, żółty),
 schemat prezentujący obieg odpadów.
Przebieg zajęć:

1. Powitanie dzieci.
2. Wprowadzenie do tematu zajęć - zabawa „Raz, dwa, trzy, pstryk. Dzieci siedzą w kręgu
i powtarzają za nauczycielem: Raz, dwa, trzy (uderzając dłońmi o uda). Następnie mówią
pstryk i klaszczą w dłonie. Po słowie „pstryk” kolejno mówią skojarzenie ze słowami
„odpady/śmieci”. Po skończonej zabawie nauczyciel podsumowuje dziecięce skojarzenia.
Wyjaśnia, że każdy z nas produkuje codziennie duże ilości odpadów, które tylko na pozór
wydają się zbędne. Można je ponownie wykorzystać i przetworzyć, ale najpierw trzeba
oddzielić je od innych, tzn. posegregować (podzielić ze względu na rodzaj materiału,
z którego zostały wytworzone).
3. Nauczyciel 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 (ZAŁĄCZNIK NR 1).
4. Zabawa ruchowa „Znajdź swoje śmieci” - Każde dziecko otrzymuje jedną z trzech
kolorowych naklejek,symbolizującą określony pojemnik na odpady (zielona/ niebieska/
żółta). Na dywanie znajdują się rozsypane suche odpady. Dzieci tańczą wokół nich w rytm
muzyki. Podczas ciszy dzieci łapią odpad właściwy dla swojego koloru. Następnie
wyrzucają go do odpowiedniego worka. Zabawa trwa do momentu zebrania wszystkich
przygotowanych odpadów.
5. Nauczyciel wspólnie z dziećmi zastanawia się nad tym, co dzieje się z posegregowanymi
odpadami. Następnie pokazuje dzieciom plansze przedstawiającą znak recyklingu. Pyta
dzieci czy widziały już kiedyś taki znak, jeśli tak to gdzie i czy wiedzą, co on oznacza?
Nauczyciel tłumaczy dzieciom, że jest to znak recyklingu, który wskazuje na powtórne
wykorzystanie materiałów, czyli posegregowanych odpadów (ZAŁĄCZNIK NR 2). Nauczyciel
pokazuje dzieciom różne produkty, które zostały przetworzone na nowe przedmioty:
wazon, butelka, polar.
6. Nauczyciel opowiada dzieciom, że z odpadów, których nie można ponownie wykorzystać
może powstać prąd i ciepło. Miejsce, w którym z odpadów produkowana jest energia ,
nazywa się spalarnią odpadów. Nauczyciel prezentuje zdjęcie spalarni odpadów
(ZAŁĄCZNIK NR 3). Informuje, że taki obiekt powstaje w Poznaniu. Uświadamia dzieciom,
że energia wyprodukowana z odpadów w tym miejscu płynie także do ich domów czy
przedszkola. Nauczyciel pyta dzieci, do czego można wykorzystać prąd i ciepło powstające

z odpadów?
7. Nauczyciel prezentuje dzieciom schemat (załącznik nr 4) przedstawiający obieg odpadów.
Omawia ilustracje i prezentuje to, co dzieje się kolejno z odpadami wyrzucanymi przez
dzieci oraz wszystkich mieszkańców Poznania i regionu.
8. Podsumowanie zajęć i zachęcenie dzieci do codziennej segregacji odpadów.
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