
Dzień dobry! 

Dla przypomnienia poniżej wstawiam plansze, dzięki którym utrwalicie sobie jakie kolory 
pojemników odpowiadają za jakie odpady. 
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• Ptak cudak z recyklingu. 

Wyprawka plastyczna: karta nr 10, naklejki (obrazki oczu i piór), klej, 
plastikowy lub tekturowy talerzyk. 
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Wersja dla młodszych dzieci – Dziecko: 

− wycina z karty elementy obrazka ptaka cudaka, 



− przykleja dziób na plastikowym talerzyku, 

− nakleja obrazki oczu i piór. 

Wyprawka plastyczna: karta nr 10, klej, plastikowa butelka o pojemności 
0,33 l, kolorowa bibuła, piórka. 

Wersja dla starszych dzieci – Dziecko: 

− odkręca korek butelki, 

− wypełnia butelkę skrawkami kolorowej bibuły, 

− wycina z karty elementy obrazka ptaka cudaka i przykleja na butelkę tak, 
by tworzyły ptaka 

 Przygotowałam dla Was na podsumowanie tygodnia zagadki i quizy. 

Zaczynamy od zagadek: 

1. Stoją głodne i czekają 
na ulicy i na skwerku: 
na patyczki od lizaków 
i papierki od cukierków – kosze na śmieci. 

2. Ponowne wykorzystanie 

posegregowanych materiałów 

do ponownego przetworzenia – recykling 

3. 3. By las był zielony, wody nie ubyło 

i każdego ranka wokół było miło 

piątek czy niedziela, pamiętajcie dzieci 

prosi Matka Ziemia o… Segregowanie śmieci 

Odpowiedź TAK lub NIE: 

– Szklane butelki tłuczemy na ziemi. 

– Recykling to rodzaj samochodów. 

– Śmieci wrzucamy do kosza. 

– Puszki aluminiowe przed wyrzuceniem zgniatamy. 

– Papierki po cukierkach wrzucamy do niebieskiego kosza. 

– Makulaturę wykorzystujemy do produkcji torebek na prezenty 

- Wodę należy oszczędzać. 

– W parku można śmiecić. 



– Do lasu idziemy odpocząć i posłuchać śpiewu ptaków. 

– Stare urządzenia elektryczne można wyrzuć do kosza z odpadami zmieszanymi. 

  

Na koniec zachęcam Was do wydruku poniższych kart pracy. 

Karta nr 1 „Uśmiechnięta i smutna Ziemia” (tą kartę można wykonać na dwa sposoby) 

1- Należy połączyć uśmiechniętą Ziemię z tym co jest dobre dla naszej planety, a ze smutną te 
czynności, które szkodzą naszej planecie. Pokoloruj obrazki. 

2- Można wyciąć i nakleić na jednej kartce Ziemię uśmiechniętą i to co jest dobre dla naszej 
planety, a na drugiej kartce Ziemię ze smutną minką i te czynności, które szkodzą naszej 
planecie. Pokoloruj obrazki. 

 

Karta nr 2 Połącz odpady z odpowiednimi pojemnikami. 

 

Karta nr 3 Pokoloruj, wytnij poszczególne elementy i złóż Ziemię w jedną całość. 
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Kolorowanki 
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