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„Sznurek Jurka” Igora Sikiryckiego – wiersz do omówienia 

 

(cele: uwrażliwienie dzieci na zachowanie porządku i czystości w miejscach publicznych oraz do segregowania 

śmieci i odpadów 

Dorosły może inscenizować wiersz „Sznurek Jurka”, rzucając na rozłożony na podłodze  

papier lub gazetę  poszczególne 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 

 

(Dorosły dorzuca jeszcze plastikowe butelki, szklany słoik, puszkę po napojach.) 

 

Rozmowa na temat wiersza: 

 W jaki sposób boisko zamieniło się śmietnik? 

 Jak oceniasz postępowanie Jurka i jego kolegów? 

 Czy Jurek przewidział konsekwencje wyrzucenia przez siebie poplątanego sznurka? 

 Czy znasz miejsca przeznaczone na odpady? 

 Czym były śmieci wymienione w wierszu? (rzeczami, które się zużyły i stały się 

niepotrzebne) 

Po skończonej rozmowie dzieci samodzielnie segregują śmieci do odpowiednich worków, 

pojemników. 
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Zabawa  „Celuj do kosza” – dziecko i dorosły formują z gazety kule i celują do ułożonego na 

środku kosza, pudełka, a potem kule z papieru wkładają do worka niebieskiego 

przeznaczonego na makulaturę. 

Oglądanie zdjęć przedstawiających wysypiska śmieci i śmieci wysypane nielegalnie. 
Wypowiedzi dzieci jak uniknąć powstawania takich miejsc jak to z wiersza. (wyrzucanie 

śmieci do śmietników) 
(cel: Kształtowanie przyjaznych postaw wobec środowiska przyrodniczego). 
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Zabawa ruchowa „Taniec z gazetami” 

Uczestnicy tańczą w rytmie muzyki trzymając gazetę między wymienionymi częściami ciała 

w miarę możliwości w parach – z rodz3eństwem lub kimś z rodziców: między dłońmi, 

brzuchem, łokciami, kolanami itp., ale bez pomocy rąk. 

 

 

 

 

 

 

 
 

UWAGA SMERFY!   ZADANIE SPECJALNE! 

(cel: Kształtowanie umiejętności segregowania i wtórnego wykorzystania wtórnych odpadów). 

Zadanie: wspólne z rodzicami wykonaj z plastikowej butelki i innych surowców 

wtórnych  pracę plastyczną pod tytułem: „Stworek – Śmieciorek”.  

Zróbcie piękną fotkę stworka i prześlijcie ją na maila: 

smerfy411@op.pl 

Każda ciekawa praca zostanie nagrodzona dyplomem do wydrukowania w domu! 

 

 

mailto:smerfy411@op.pl


TEMAT KOMPLEKSOWY: DBAJMY O NASZĄ ZIEMIĘ                   GRUPA III SMERFY 

TRUDNE EKO SŁOWA – NOWY SŁOWNIK 

Rodzice podają dzieciom znaczenia słów, które określają surowce wtórne: 
(cel: dziecko zapamiętuje i stosuje pojęcia surowców wtórnych) 

Znaczenie wyrazów: 

1. Inaczej śmieci. (odpady)  

2. Z niego są produkowane zeszyty i książki. (papier)  

3. Zniszczony papier. (makulatura)  

4. Ponowne wykorzystanie odpadów jako surowców. (recykling)  

5. Robimy z niego butelki i słoiki. (szkło)  

6. Chronimy je, zbierając na przykład stare gazety. (drzewa, środowisko)  

7. Duże pudła. (kartony)  

8. Sposób przetwarzania obierków z ziemniaków, liści. (kompostowanie)  

9. Miejsce składowania śmieci. (wysypisko)  

10. Inna nazwa tworzyw sztucznych. (plastiki) 

 

 

Omówienie z dziećmi jakie są zasady segregacji śmieci, tzn. jaki odpad 

trafia do pojemnika jakiego koloru: 
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Dzieci wspólnie z rodzicami śpiewają piosenkę ," Świat w naszych rękach - eko piosenka " 

akompaniując sobie na instrumentach wykonanych z nieużytków. 

 

" Świat w naszych rękach " ZoZi - (ekologiczna piosenka dla dzieci) 
(cele: utrwalanie ekologicznych sposobów wyrzucania śmieci, rozumienie, że wszyscy ludzie muszą dbać  

o środowisko naturalne). 
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE 

 

Ci co lubią segregację  

Otóż oni mają rację  

Gdy w osobne pojemniki  

Lecą papier, szkło, plastiki 

 

 Cały świat jest w naszych rękach  

Właśnie o tym ta piosenka  

Możesz dbać o cały świat  

Chociaż masz niewiele lat  

 

A recykling trudne słowo  

Chodzi o to by na nowo  

Z naszych śmieci zrobić coś  

Papier, plastik albo szkło  

 

Więc dorośli oraz dzieci  

Posłuchajcie  

Sprawą śmieci trzeba zająć się dziś 

 Żeby jutro dobrze żyć. 

 

    

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE
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Pokoloruj według górnego obrazka 
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DOBRZE/ŹLE 
SKREŚL OBRAZEK ZŁEGO POSTĘPOWANIA 

Oglądanie obrazków przedstawiających złe i poprawne postępowanie dzieci ze śmieciami, 
(cele: ocenianie, które zachowanie jest dobre. wymienianie źródeł zanieczyszczeń, przykładów zanieczyszczeń 

pochodzących z danego źródła) 
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Opowiedz dlaczego na obrazkach jest: DOBRZE albo ŹLE? 
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Zabawkowa Gitara 
(cele: kształtowanie umiejętności tworzenia prac plastyczno- technicznych  

w recyklingu, rozumienie, że wszyscy ludzie muszą dbać o środowisko naturalne) 

 

Z opakowania po chusteczkach higienicznych zrobiliśmy najprawdziwszą w świecie, 

grającą gitarę. Teraz można do woli brzdąkać, bo struny zrobione z gumek recepturek lub 

naciągniętej cienkiej żyłki wydają cichy, przyjemny dla ucha ton:) 

Materiały i przybory: 

 opakowanie po wyciąganych chusteczkach higienicznych 

 kolorowy samoprzylepny papier 

 nożyczki 

 kilka gumek recepturek (lub cienka żyłka) 

 kawałek grubego kartony [np. z pudła] 

 czarny marker 

 taśma samoklejąca 

 

1. Brzegi opakowania po chusteczkach higienicznych zabezpieczamy taśmą klejącą.  

Z kolorowego papieru samoklejącego wycinamy dowolne kształty i oklejamy pudło 

rezonansowe gitary. 

 

https://www.ceneo.pl/22803630#cid=1601&crid=193432&pid=1320
https://www.ceneo.pl/47433581#cid=1601&crid=193433&pid=1320
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2. Zakładamy gumki recepturki, tak by były dość mocno naprężone lub obwiązujemy  żyłką.

 

3. Z grubego kartonu wycinamy gryf do gitary. Markerem rysujemy struny wraz z ich 

mocowaniem oraz progi. 

4. Przy pomocy taśmy klejącej mocujemy gryf gitary. Warto jednym fragmentem taśmy 

samoprzylepnej przykleić wszystkie gumki recepturki- nie będą się wtedy tak łatwo 

przemieszczały a przy przypadkowym pęknięciu gumka nie wystrzeli. 
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Gitara jest gotowa. Teraz można poszaleć w rytmie ulubionej muzyki! 

 

 

Instrument Muzyczny - Grzechotka 
Dotychczasowe nasze prace były ciche i spokojne. Czas więc najwyższy narobić trochę 

hałasu:) Proponujemy „Grzechotkę”-  instrument muzyczny z recyklingu. 

Niby grzechotka, niby kołatka! 

Materiały i przybory: 

 drewniany patyczek [szpatułka lub patyczek po lodach] 

 dwa kawałki tekturki 

 kolorowa gazeta 

 miseczka do odrysowania kółek lub cyrkiel 

 7 kolorowych guzików 

 sznurek 

 igła z dużą dziurką 

 klej 

 taśma klejąca 

 dziurkacz 

 

1. Odrysowujemy dwa razy miseczkę na tekturce i dwa razy na kolorowych stronach z gazety. 

Kółka powinny być większe niż szklanka a mniejsze niż mały talerzyk. Wycinamy wszystkie 

kółeczka. 
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2. Sklejamy ze sobą kółka z tektury z kółkami z gazety. 

 

4. Tekturowe kółko z umocowanym patyczkiem smarujemy dokładnie klejem i sklejamy 

 z drugim przygotowanym kółkiem. Czekamy aż klej wyschnie. 
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5. Dziurkaczem robimy 7 dziurek rozmieszczając je równomiernie po okręgu. 

6. Ze sznurka lub kolorowej włóczki odcinamy 7 odcinków nici. 

7. Przy pomocy igły nawlekamy kolejne guziki na nitki i mocujemy je do tarczy „grzechotki”. 

 

Można  zawiązać  supełki przy guziku i pętelkę w dziurce. Ale przy potrząsaniu „grzechotką” 

guziki mogą się plątać.  Najlepiej więc jest umocować guziki zawiązując supeł zarówno przy 

guziku jak i w dziurce na tekturowym kółku. Tak wygląda gotowy instrument: 

 

I  gramy! 



TEMAT KOMPLEKSOWY: DBAJMY O NASZĄ ZIEMIĘ                   GRUPA III SMERFY 

ZAGUBIONE ŚMIECIOLUDKI 

Znajdź i poprowadź dobrą drogą śmiecioludki do odpowiednich pojemników 

(cele: Ćwiczenie koordynacji wzrokowej i umiejętności grafomotorycznych) 
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EKO KOLOROWANKA 

 

 

 

 

NAJPIERW SKŁON 

– Wygibasy z naszej klasy - piosenka do gimnastyki dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ 
 

„Wygibasy z naszej klasy” to zestaw piosenek dla dzieci, który dzieciom oraz ich rodzicom 

ma uzmysłowić, jak ważna jest aktywność fizyczna. Nasze teledyski dla dzieci pokażą Wam 

jak ćwiczyć poprzez zabawę! Świetna muzyka oraz animacje zachęcą do aktywności 

fizycznej! W końcu sport i ruch to samo zdrowie! Zobacz sam :) Nasi bohaterowie: Zula, 

Tomek, Pola, Kuba, Nela i Pan Trener pokażą Ci jak codziennie zacząć dzień od gimnastyki. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ
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EKOLOGICZNY DOM - bajka edukacyjna 

nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych 
(cel:  rozumienie konieczności ochrony środowiska naturalnego) 

Obejrzycie bajkę na stronie:  https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs 

  „ Nie za górami, nie za lasami – choć tak się bajki zwykle zaczyna, 

lecz w polskim mieście, dom przy ulicy, w nim Brudasińskich mieszka rodzina. 

Dom, choć zwyczajny, lecz pośród nocy łatwo rozpoznać go można z dala, 

bo mieszkająca wewnątrz rodzina co wieczór światła wszystkie zapala. 

Przed domem leżą w dużym nieładzie porozrzucane śmierdzące śmieci, 

woda wciąż z kranu do zlewu kapie i ekologii nie znają dzieci.  

A naprzeciwko przy tej ulicy Ekomalińskich domeczek stoi. 

Przed nim w ogrodzie ład i porządek, światło zgaszone w części pokoi. 

Tu selektywne stawiają kosze, dla nich jest ważna oszczędność wody. 

Mają baterie słoneczne w dachu, a kwiaty wchodzą prawie na schody. 

 

 
 Burmistrz miasteczka – Jegomość miły swoich mieszkańców lubi szalenie 

i kiedy Piknik Miejski urządza, wszyscy dostają nań zaproszenie. 

Ekomalińscy i Brudasińscy siedzą dziś razem w parku na trawie. 

Burmistrz wygłasza swe przemówienie, tym przewodnicząc wspólnej zabawie. 

Wtem Burmistrz prosi Ekomalińskich i statuetkę wręcza im śliczną: 

- tak was wyróżnić chciałem szczególnie za tę działalność ekologiczną….” 

 A CO DALEJ? POSŁUCHACIE NA STRONIE: https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs 

    
 

https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs
https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs
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ZRÓB SAMODZIELNIE OBRAZEK DO SKŁADANIA 
(cele: umożliwienie dziecku „doznania sukcesu” i satysfakcji z wykonanej pracy) 
Rozetnij obrazek na 6 części - paski. Możesz szybko obrazek ułożyć,  

a potem rozłożyć i pomóc układać swojemu młodszemu rodzeństwu 
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POŁĄCZ W PARY DWIE TAKIE SAME CZĘŚCI ZIEMI 
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Dziękujemy za wszystkie przesyłane miłe wiadomości i fotki na smerfy411@op.pl  

Czekamy na nowe. Pozdrawiamy wszystkie Smerfy   
Panie: Kasia, Monika i Marzenka  

mailto:smerfy411@op.pl

