
We wtorek Elfiki witamy, 

O recyklingu porozmawiamy! 

Recykling-co to  jest? 

Może coś o nim wiesz?  

 

Drodzy Rodzice , będą nam potrzebne takie rzeczy jak: 

-sznurek 

-skórka od banana (może być namalowana) 

-torebka śniadaniowa (lub woreczek) 

-papierki po cukierkach (lub batonikach)  

-ścierka, 

-pudełko po bombonierce lub innych czekoladkach 

-patyczek po lodzie 

-kubeczki z plastiku 

 

Jeżeli nie mają Państwo możliwości uszykowania podanych rzeczy, można przeczytać wiersz bez rekwizytów.  

 

 

 



 Wiersz „Sznurek Jurka” L. Szołdry 

(Rodzic rzuca na kartkę rzeczy, o których jest mowa w wierszu, tworzy się wielkie dzikie wysypisko)  

Tuż za szkołą, bardzo blisko, 

kiedyś tam wyrzucił Jurek 

poplątany stary sznurek 

A nazajutrz obok sznurka 

od banana spadła skórka 

wyrzucona przez Karola. 

Tam też wkrótce Jaś i Ola 

wyrzucili bez wahania 

swoje torby po śniadaniach 

stos papierków po cukierkach 

wysypała tam Walerka 

Na papierki spadła ścierka, 

jakaś pusta bombonierka, 

I od lodów sto patyków 

pustych kubków moc z plastiku. 

Ot tak, od sznurka Jurka, 

wnet urosła śmieci górka, 

A z tej górki wielka góra, 

której szczyt utonął w chmurach 

Nie ma miejsca na boisko 

lecz śmietnisko mamy blisko 



Rozmowa na temat wiersza: 

 W jaki sposób boisko zamieniło się w śmietnik? 

 Jak oceniasz postępowanie Jurka i jego kolegów? 

 Czy Jurek przewidział konsekwencje wyrzucenia przez siebie poplątanego sznurka? 

 Czy znasz miejsca przeznaczone na odpady? 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Piosenka  ,,Ekosłodziaki”  

https://www.youtube.com/watch?v=4mA4GrL-yYA 

 

1. Buch, buch. Słodziak rzuca 

Papier na bok, plastik tutaj. 

Czy to łobuz? Wcale nie. (Wcale nie!) 

Buch, buch. 

Segregować trzeba śmieci 

Więc sortujcie śmieci, dzieci. 

 

Ref. Jesteśmy Słodziaki, o Ziemię naszą dbamy. 

O wodę, powietrze i domek nasz kochany x2 

 

2. Pstryk, pstryk. Gasi światło 

Pstryk, pstryk! Słodziak łatwo 

Będzie straszył. Wcale nie. (Wcale nie!) 

Pstryk, pstryk. 

Niech na darmo się nie świeci 

Oszczędzajmy światło, dzieci. 

 

Ref. Jesteśmy Słodziaki, o Ziemię naszą dbamy. 

https://www.youtube.com/watch?v=4mA4GrL-yYA


O wodę, powietrze i domek nasz kochany x2 

 

3. Kap, kap. Już nie kapie. 

Ktoś zakręcił i się drapie. 

Czy to psikus? Wcale nie. (Wcale nie!) 

Stop, stop. 

Bo nie leje wody tyle 

Kiedy zęby Słodziak myje. 

 

Ref. Jesteśmy Słodziaki, o Ziemię naszą dbamy. 

O wodę, powietrze i domek nasz kochany x2 

 

Zadanie dla chętnych: 

Wykonaj zabawkę z odpadów   

 

Mamy nadzieję, że każdy z Was od dziś w swoim pokoju będzie miał pojemnik na papier  

Pozdrawiamy 

Wasze Panie   

 


