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Drodzy nauczyciele 
Nasz MINI ZESTAW Michała rady na odpady! zostały opracowany po to, aby przybliżyć 

dzieciom temat prawidłowej segregacji odpadów. Zestaw jest uniwersalny i może być 

wykorzystany zarówno w grupie dzieci młodszych jak i starszych. 

Zalety pakietu: 
• Zestaw pomocy jest klarowny, plansze są przejrzyste, a karty pracy zostały opracowane                    

z myślą o dzieciach młodszych i starszych. 

• Przygotowany zestaw pomocy dydaktycznych jest cennym źródłem inspiracji, a umieszczony         

w pakiecie Poradnik ma za zadanie pomóc nauczycielowi w prowadzeniu zajęć dotyczących 

segregacji.  

• Dodatkowe elementy pakietu takie jak: autorski tekst wiersza, opis zabaw i ćwiczeń pozwoli 

nauczycielowi na zorganizowanie ciekawych zajęć. 

 

Co zawiera zestaw: 

• Poradnik, płytę CD z prezentacją multimedialną, karty pracy, plansze demonstracyjne, kostki do 

gry oraz emblematy do wspólnych zabaw z dziećmi. 

• Karty pracy: do pakietu zostało dołączanych 5 kart pracy. 

• Plansze demonstracyjne:  w zestawie znajdziecie 6 plansz, które przedstawiają kosze w różnych 

kolorach. 

• Poradnik: w którym zawarto autorski tekst wiersza, opis zabaw oraz informacje dotyczące 

segregacji. 

• Emblematy: mogą być wykorzystane do wspólnych zadań, jak również można wykorzystać je do 

zabaw dydaktycznych gdzie zadaniem dzieci jest segregowanie odpadów do odpowiednich 

koszy. 

• Kostki do gry: zostały przygotowane jako dodatek do pakietu.  
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Wiersz 
„Michała rady na odpady” 

Magdalena Tokarczyk 

Drogie przedszkolaki dzisiaj się dowiecie 

jak segregować odpady będziecie. 

Michał Wam opowie, o tym doskonale, 

bo on w domu odpady segreguje wspaniale. 

Więc zaczynamy… i do kolorowych koszy kolejno wkładamy… 

Od czerwonego kosza rozpoczynamy, 

bo tam metale zawsze wrzucamy. 

Będą to puszki, zakrętki i kapsle. 

Nawet nie zaszkodzi jak drobny złom tam też ktoś włoży! 

Żółty kosz na tworzywa sztuczne jest przeznaczony. 

Więc plastikowe butelki, zakrętki, opakowania, jednorazowe torebki tam właśnie wrzucamy. 

A w nowych zasadach segregacji odpadów 

możemy metale i tworzywa sztuczne wrzucać do żółtego kosza razem. 

Teraz Wam trochę o niebieskim koszu opowiem. 

On jest na papier przeznaczony 

zatem pamiętaj , że gazety, kartony oraz czasopisma tam wrzucamy. 

Do zielonego kosza co zatem wkładamy? 

Wszystko co jest szklane i o tym pamiętamy! 

Więc do zielonego kosza na pewno trafiają: 

szklane butelki, szklanki, słoiki ale ceramiki i porcelany tam przedszkolaki już nie wrzucają! 

Bioodpady – co to takiego? 

To gałęzie, liście i trawa z ogrodu naszego. 

Na te odpady kosz też jest przygotowany 

i on brązowym kolorem jest oznakowany. 

Nie wiem czy wiecie, jest jeszcze kosz czarny lub szary. 

Tam trafiają pozostałe odpady nieposegregowane 

czyli resztki z obiadu, pieluchy, chusteczki wykorzystane. 

I to  wszystko czego do pozostałych koszy wyrzucić nie zdołamy. 

Więc jeżeli chcecie moi drodzy koledzy… 

Dbać o czystość i zdrowie naszej planety – ZIEMI. 

Segregujcie odpady! To moja rada! 

A im więcej osób tych zasad będzie przestrzegało. 

To na naszej planecie wszystkim ludziom wspaniale będzie się żyło! 
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Pytania do tekstu: 

1. Kto daje dzieciom rady dotyczące segregacji odpadów? 

2. O jakich kolorach koszy była mowa w wierszu? 

3. Co wrzucamy do poszczególnych koszy? 

Do wiersza zostały przygotowane plansze oraz prezentacja multimedialna.  
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Zabawy 
 

ZBIERAMY GAZETY 
 

Przebieg zabawy:  

Na dywanie rozkładamy kartki z szarej gazety (tak by dla każdego był jeden kawałek). Dzieci maszerują po dywanie 
rytm muzyki. Na przerwę w muzyce podnoszą jeden arkusz gazety i zagniatają gazetę w dłoniach, robiąc kulkę. 
Maszerują dalej, na kolejną przerwę w muzyce ustawiają się jeden za drugim i rzucają kulkę do wcześniej 
przygotowanego kosza.  

 

ŻÓŁTY CZY NIEBIESKI 
 

Przebieg zabawy:  

Na dywanie stawiamy dwa kosze (żółty – plastik oraz niebieski – papier). Rozrzucamy kawałki gazet, tektury, 
plastikowe butelki oraz woreczki i torebki jednorazowe. Zadaniem dzieci jest w określonym czasie zebrać wszystkie 
odpady i wrzucić je do odpowiednich pojemników. 

 

ZAMIANA MIEJSC 
 

Przebieg zabawy:  

Dzieci siedzą na dywanie w kole. Każdemu dajemy emblemat przedstawiający jeden z 6 kolorów koszy. Na hasło 
nauczyciela: zmieniają miejsca dzieci, które mają kosz w kolorze…, w tym czasie te dzieci zmieniają się miejscami. 

 

KOSZ DO KOSZA 
 

Przebieg zabawy:  

W różnych miejscach sali przyczepiamy plansze przedstawiające kosze w różnych kolorach. Rozdajemy każdemu 
po jednym z 6 emblematów przedstawiających kosze. Zadaniem dzieci jest poruszanie się w rytm muzyki. Na 
przerwę muszą ustawić się przy swoim koszu. 

 

KOSZ ZA KOSZEM 
 

Przebieg zabawy:  

Do zabawy potrzebujecie emblematów z koszami w różnych kolorach. Nauczyciel układa z nich rytmy, a zadaniem 
dzieci jest dokończenie rytmów. 
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 Jak segregujemy 

odpady? 

 
 

PAPIER

•gazety

•czasopisma

•zeszyty

•książki

•kartony

TWORZYWA SZTUCZNE

•plastikowe butelki

•jednorzowe torby i worczki

METALE

•aluminiowe puszki

•kapsle

•drobny złom

•garnki

•druty

BIOODPADY

•trawa

•gałęzie

•liście

POZOSTAŁE ODPADY NIESEGREGOWAN

•resztki z obiadu

•pieluchy

•chusteczki

SZKŁO

•szklane btelki i słoiki

•opakwania po kosmetykach

NIE WYRZUCAMY! 
• tapety 

• zatłuszczony papier 

• papier z folią 

NIE WYRZUCAMY! 
• ceramiki 

• porcelany 

• lustra 

NIE WYRZUCAMY! 
• ziemi 

• kamieni 
 

NIE WYRZUCAMY! 
• opakowań po lekach 

• styropianu 

• plastikowych zabawek 

NIE WYRZUCAMY! 
• baterii 

• sprzętu AGD 

• puszek po aerozolach 

NIE WYRZUCAMY! 
• Odpadów niebezpiecznych! 


