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CEL OGÓLNY: 

 Rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności dzieci za stan środowiska 
przyrodniczego.  

 
CELE SZCZEGÓŁOWE: 

Dziecko:  
 potrafi segregować odpady  
 zna pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów  
 dostrzega niekorzystny wpływ odpadów na życie zwierząt  

 
POMOCE: 

 kukiełka Ekoudka wykonana wcześniej przez dzieci, pojemniki do segregacji, 
gumki, serduszka, liście, odpady (czyste), materiały odpadowe - worki, siatki  

 
PRZEBIEG ZAJĘCIA: 

1. Pląs powitalny "Złote rybki": 
Złote rybki Was witają 
do zabawy zapraszają, 

czy jest słońce, czy jest deszcz 
w naszej grupie fajnie jest. 

Prawa ręka, lewa ręka, 
prawa noga, lewa noga, 
cały tułów oraz głowa 

witają Was 
2. Spotkanie z Ekoludkiem 

o E: Dzień dobry dzieci.  
o D: Dzień dobry Ekoludku.  
o E: Oglądałem wasze prace, czytałem wypowiedzi, stąd wiem, że wiecie 

już, co to jest środowisko. Wczoraj spacerowałem sobie w okolicach 
naszego przedszkola, zobaczcie, co znalazłem! (Wysypuje na dywan 
zawartość worka- różne odpady). Zobaczcie, jak jest ich dużo. Co 
możemy z nimi zrobić?  

o D: Posegregować.  
3. Ekoludek pokazuje pojemniki znajdujące się w przedszkolu do segregacji: 

makulatury 
metalu 
plastiku 
baterii 
E: Zobaczcie jak mało śmieci nam zostało, resztę wrzucimy do wspólnego  



worka i tylko on pojedzie na wysypisko. A czy wiecie, dokąd pojadą 
posegregowane odpady i co z nich powstanie? 
Odpowiedzi dzieci uzupełnia nauczycielka.  

4. Ćwiczenie "Uwolnij się od śmiecia"- ptak szukał pożywienia w wodzie 
i zaplątał się w porzuconą sieć. Spróbuj przez chwilę być ptakiem i uwolnij 
się, trzymając jedną rękę z tyłu (na jedną rękę dzieci zakładają gumkę).  

5. "Taniec radości" ze wstążkami przy muzyce.  
6. Dzieci śpiewają piosenkę "My jesteśmy Ekoludki".  
7. Praca plastyczna "Znaczek Ekoudka"- dzieci samodzielnie kolorują liście, 

wycinają je i naklejają serduszko.  
8. Wspólnie z rodzicami dzieci wykonują kukiełkę Bateriozjadacza, który będzie 

zachęcał wszystkich przedszkolaków i ich rodziców do przynoszenia zużytych 
baterii.  

 


