
Czwartek, 23 kwietnia 2020 r.   

tematyka tygodniowa: DBAMY O PRZYRODĘ 

temat dnia: Segregujemy śmieci 

 

 

Witamy w czwartek! 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

Wczoraj mówiliśmy o tym,  

że powinniśmy dbać o naszą planetę Ziemię. 

Jeśli będziemy przestrzegać  

KODEKSU PRZYJACIELA PRZYRODY  

wtedy nasza planeta będzie czysta,  

                                           a my jej mieszkańcy będziemy zdrowi i szczęśliwi. 

 

Dziś poznamy zasady segregacji śmieci. 

Zapraszamy Was do obejrzenia bajki edukacyjnej pt. „Czysto, ładnie i bez śmieci – 

rady pana śmietnika dla wszystkich dzieci”: 

https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY 

 

Kochane Biedronki! 

Wczoraj poznaliście  

 KODEKS PRZYJACIELA PRZYRODY 

Dzisiaj chciałbym nauczyć was, 

jak segregować śmieci. 

https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY


 

 

Teraz już wiecie, 

 że śmieci  

 nie możemy wrzucać   

do jednego kontenera! 

 

 

 

Śmieci należy segregować czyli dzielić i wrzucać do odpowiednich pojemników. 

Segregowanie odpadów jest bardzo ważne.  

Surowce takie jak: szkło, papier, tworzywa sztuczne i metale 

można przetwarzać lub wykorzystywać ponownie.  

Dzięki temu zmniejszamy ilość śmieci 

 i ograniczamy zużycie surowców naturalnych. 

Ponowne wykorzystanie i przetworzenie śmieci nazywane jest recyklingiem. 

CO SEGREGUJEMY I GDZIE WYRZUCAMY? 

Zaczynamy od sortowania śmieci w domu  

Zamiast wrzucać wszystko do jednego worka, nasze śmieci dzielimy na: 

 papier, 

 plastik, 

 metal, 

 szkło, 

 bioodpady, 

 elektrośmieci. 

Wszystkie posegregowane śmieci muszą trafić do odpowiednich pojemników: 



To pojemnik w kolorze …..     (niebieskim) 

Do niebieskiego pojemnika wrzucamy papier, np.: 

- kartony, gazety, kartki, stare zeszyty, ulotki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------ 

To pojemnik w kolorze ….. (żółtym) 

Do niego wrzucamy tworzywa sztuczne czyli plastik, 

np.: butelki i baniaki, reklamówki, pudełka od mleka. 

 

Do żółtego pojemnika 

wrzucamy także metal, 

np.: puszki stalowe, 

kapsle,  

puszki po napojach 



To pojemnik w kolorze …. (zielonym) 

Do zielonego pojemnika wrzucamy  

szkło kolorowe, np.:  kolorowe szklane butelki 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------- 

 

 

Do białego pojemnika 

wrzucamy także szkło, 

ale bezbarwne,  

np. słoiki i butelki 

 

 

 



To pojemnik w kolorze …(brązowym). 

Do niego wrzucamy wszystkie bio odpady 

roślinne, które  po rozłożeniu zamienią się 

w kompost (nawóz do roślin), np.: obierki 

od warzyw, skórki po bananie, skorupki 

jajek, zwiędłe kwiaty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



To pojemnik w kolorze… (czarnym). 

 

Do niego wrzucamy odpady zmieszane,  

czyli  wszystkie śmieci, których nie da się 

ponownie przetworzyć; 

np. zużyte pieluchy, kości,   

zbite talerze lub kubki.  

 

 

 

 

 

 

Odpady zmieszane wrzucamy także  

do dużych metalowych kontenerów: 

 

 

 

 

 

 

 



Na zakończenie naszego spotkania spróbujcie wspólnie z rodzicami wrzucić śmieci 

do odpowiednich pojemników. 

      

 

           

 

Kochane Maluszki, pamiętajcie o segregowaniu śmieci! 

Jeśli będzie to możliwe pomagajcie w ich segregowaniu w domu. 

Dziękujemy za uwagę i pozdrawiamy! 

                                                                    p. Magda i Ekoludek  


