
Kółko ekologiczne „MAŁY EKOLOG”
ZAJĘCIA PIERWSZE „SEGREGUJEMY ŚMIECI”

Witam Was serdecznie na pierwszych w tym roku szkolnym zajęciach kółka
i zapraszam do ekologicznych zabaw

Przywitajmy się słowami piosenki :
Witam Was, Witam Was ekologii już czas!
Jestem Ja, jesteś Ty, raz, dwa i trzy!

Na początek zrobimy sobie rozgrzewkę czyli ekologiczną gimnastykę. 
Potrzebujemy do tego rolki po ręczniku papierowym. Uwaga zaczynamy!

Stańcie wygodnie w lekkim rozkroku, ręce wyprostowane przed sobą, rolkę trzymamy w obu dłoniach za jej 
końce i rytmicznie skręcamy ciało raz w prawo, raz w lewo (powtórzcie kilka razy). Następnie trzymając 
rolkę w jednej ręce przekładajcie ją z ręki do ręki, raz pod prawą nogą, a raz pod lewą nogą, unosząc przy 
tym wysoko kolana. (powtórzcie kilka razy). Teraz połóżcie rolkę na podłodze przed Wami i przeskakujcie 
przez rolkę raz na prawej nodze, raz na lewej nodze (powtórzcie kilka razy). Na koniec trzymając rolkę w 
obu rękach unosimy ją powoli do góry, robiąc przy tym wdech i wypuszczając powoli powietrze 
opuszczamy rolkę w dół (powtórzcie trzy razy).

Dbanie o NASZĄ PLANETĘ ZIEMIĘ, o nas samych, o zwierzęta i ptaki, o wodę, o powietrze, o rośliny jest
bardzo ważne! Każdego dnia poprzez małe rzeczy możemy o Nią dbać :
1. Możemy oszczędzać wodę
2. Możemy oszczędzać prąd
3. Możemy zmniejszać hałas
4. Możemy dbać o zwierzęta i rośliny
5. Możemy segregować śmieci

Dzisiaj powiemy sobie, jak ważna jest segregacja śmieci i po co się to robi.

My w domach powinniśmy segregować nasze śmieci, czyli dzielić do odpowiednich pojemników na śmieci. 
Dlaczego? Żeby nie zostawiać po sobie góry śmieci, które bardzo długo się rozkładają i zanieczyszczają 
glebę. Chyba nikomu nie podoba się taki widok (zdjęcie z zasobów internetowych)



Pojemniki do których wyrzucamy odpady oznaczone są kolorami.
Osobno wyrzucamy papier, osobno plastik, osobno szkło, osobno puszki i resztki z naszego jedzenia.
Zobaczcie  na poniższy obrazek

Pamiętajcie, że plastikowe nakrętki przynosimy do przedszkola, aby w ten sposób pomagać innym ludziom.
Zużyte baterie również przynosimy do przedszkola i wrzucamy do specjalnego pojemnika na baterie.

Posegregowane przez nas w domu odpady trafiają później do sortowni, gdzie zostają sprawdzone czy dobrze
je posegregowaliście. Następnie poddane są recyklingowi.

Recykling to ponowne wykorzystanie tych odpadów, które zostają na nowo przetworzone, a z uzyskanego w
ten sposób materiału stworzony zostaje nowy produkt.
Czy wiecie, że:
Z papieru można odzyskać między innymi: papier do pisania, serwetki, bandaże, banknoty, opakowania do 
jajek, doniczki czy abażury.
Z plastiku (PET lub HDPE) można uzyskać: długopisy, folie, opakowania, butelki, zabawki, buty sportowe, 
bluzy z polaru, namioty czy meble ogrodowe.
Ze szkła, które może być przetwarzane praktycznie w nieskończoność, można otrzymać takie przedmioty, 
jak: pojemniki szklane, blaty kuchenne, izolacje ścian, czy oczywiście kolejne butelki.

Taki znak na opakowaniu oznacza, że opakowanie nadaje się do recyklingu. Jest symbolem odzysku. 
Informuje nas, że opakowanie wykonane jest z takiego surowca, który można poddać recyklingowi. 
Pooglądajcie w domu różne opakowania i zobaczcie, czy znajdziecie ten znak



Wy też możecie dać odpadom „drugie życie.”  Waszym zadaniem będzie wykonać jesienne drzewo 
wykorzystując różne odpady, np.: rolki po papierach, worki foliowe, zakrętki, opakowania po jajkach,
butelki plastikowe lub szklane i co Wam tylko przyjdzie do głowy.
Gotową pracę przynieście do przedszkola (do pani Marysi)

Teraz się już żegnamy, a na zakończenie pokolorujcie pojemniki na odpowiednie kolory

Polecam Wam też bajkę edukacyjną „Rady na odpady”, którą znajdziecie na youtube

https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k

Życzę Wam dobrej zabawy 

pani Marysia


