


Cel główny: Rozumiem, dlaczego śmieci są groźne dla środowiska 
i wiem, co mogę zrobić, żeby śmieci mniej szkodziły naturze.

Kryteria sukcesu: (NaCoBeZU):

Rozpoznaję różne rodzaje odpadów. 

Wymieniam, co złego dzieje się w środowisku, kiedy trafią do niego śmieci. 

Ćwiczę prawidłową segregację odpadów. 

Wiem co to recykling. 

Wymieniam, co mogę zrobić, żeby w środowisku było mniej śmieci.

Potrzebne materiały:

I. obligatoryjnie

porcja przykładowych odpadów (słoiki, plastikowe opakowania po jogurtach, butelki, jedno-

stronnie zadrukowane kartki papieru, gazety ect., bio np. liść)

pomoc dydaktyczna nr 1 -  list od Foki Podwodnej Tancerki (wydrukowany, zmięty 

w kulkę i włożony między odpady)

pomoc dydaktyczna nr 2 a-f - ikony

karta pracy dla dzieci nr 1 - mapa morza 

wyzwanie „Kubusiowego Przyjaciela Natury” nr 6 

karta odznak

plastikowe butelki 0,5l (po jednej sztuce dla dziecka - dzieci mogą przynieść z domu), nasiona, 

bibuła, kolorowe taśmy klejące, klej, nożyczki
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NAD MORZEM. DBAM O SEGREGACJĘ ŚMIECI 
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Przed lekcją:
W dzień poprzedzający zajęcia Nauczyciel prosi dzieci o wysłuchanie w domu audiobooka 

„Śmieciowisko”, dostępnego nieodpłatnie pod adresem: https://kubus.pl/storytel/sie-

dem-prac-detektywa-zabka-5/

Nauczyciel przygotowuje pudełko z odpadami lub prosi dzieci o przyniesienie różnego ro-

dzaju odpadów.

Nauczyciel drukuje pomoc dydaktyczną nr 1: list od Foki Podwodnej Tancerki i mnie ją 

w kulkę papieru oraz wkłada do pudełka z przygotowanymi odpadami.

Nauczyciel prosi, aby każde dziecko na zajęcia przyniosło plastikową butelkę 0,5l.

II. materiały multimedialne

audiobook pt. „Śmieciowisko” - https://kubus.pl/storytel/siedem-prac-detektywa-zab-

ka-5/ 

film pt. „Segreguj śmieci. Co, gdzie i po co wyrzucamy?” dołączony do materiałów 

bajka Kubusia pt. „Recykling” - https://kubus.pl/bajka/recykling/ 

piosenka Kubusia pt. „Segregujemy śmieci” - https://kubus.pl/bajka/segregujemy-smieci-2/ 

gra „Głodne pojemniki” https://kubus.pl/gry-i-zabawy/glodne-pojemniki/ (łatwiejsza) 

gra „Ekobieg” https://kubus.pl/gry-i-zabawy/ekobieg/ (trudniejsza)

Nad morzem. 
DBAM O CZYSTOŚĆ WODY.
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FAZA ROZBUDZENIA CIEKAWOŚCI

1. WSTĘP (potrzebny film pt. „Segreguj śmieci. Co, gdzie i po co 
wyrzucamy?”)

Jako wprowadzenie do zajęć Nauczyciel prosi dzieci o uwagę i wyświetla film pt. „Segreguj 

śmieci. Co, gdzie i po co wyrzucamy?”. Prosi także, aby dzieci postarały się jak najwięcej zapa-

miętać oraz aby zwróciły uwagę na różne rodzaje odpadów.

2. GÓRA ŚMIECI (potrzebne różne rodzaje odpadów, kartonowe pu-
dło).

Nauczyciel prezentuje dzieciom pudełko pełne różnego rodzaju czystych odpadów. Dobrze, żeby 

znalazły się wśród nich: słoiki, plastikowe opakowania po jogurtach, butelki, jednostronnie za-

drukowane kartki papieru, gazety ect. Nauczyciel może także poprosić dzieci o przyniesienie od-

padów na zajęcia.

Nauczyciel mówi:

Zobaczcie, jaka góra śmieci! Czy to dobrze, że znajdują się w jednym pudle?

Dzieci odpowiadają. Nauczyciel kontynuuje:

Oczywiście, że nie! Macie rację! A wiecie dlaczego?

Dzieci odpowiadają (pożądana odpowiedź: są z różnych materiałów, trzeba je segregować). 

Tak! Mamy tutaj śmieci z różnych materiałów. Zobaczymy, czy zgadniecie z jakich.

Nauczyciel po kolei wyciąga odpady i pyta dzieci, z jakiego materiału są zrobione. Następnie Na-

uczyciel zadaje pytanie:

A czy wiecie, kto produkuje śmieci?

Dzieci odpowiadają (pożądana odpowiedź: my, ludzie).

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel włącza film poprzez opcję udostępniania ekranu.
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Niestety tak, nikt inny na naszej planecie nie produkuje śmieci i odpadów, tylko my. Nie są one natu-

ralną częścią natury i dlatego źle na nią wpływają. Zagrażają powietrzu (poprzez spalanie), wodzie, 

ziemi, roślinom i zwierzętom. Ciekawa jestem, czy wiecie, kto powinien się nimi zająć?

Dzieci odpowiadają (pożądana odpowiedź: także my, ludzie).

3. LIST FOKI PODWODNEJ TANCERKI (potrzebna pomoc dydaktycz-
na nr 1: list od Foki Podwodnej Tancerki).

Nauczyciel „zauważa” kulkę papieru na dnie pustego już pudełka po odpadach i mówi:

Ojej, widzę, że jeszcze coś tutaj zostało… kulka papieru, ale chyba jest na niej coś napisane.

Nauczyciel otwiera kulkę papieru i mówi:

To jest list! I to w dodatku do nas. Nie mam pojęcia, jak znalazł się pośród śmieci, mamy szczęście, że 

go znaleźliśmy. Chcecie dowiedzieć się, od kogo jest ten list?

Dzieci odpowiadają, a Nauczyciel czyta list.

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel  prezentuje dzieciom różne rodzaje odpadów i prowadzi dyskusję na wizji.

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel „znajduje” zwinięty list od Foki Podwodnej Tancerki i czyta go na wizji.
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FAZA FORMUŁOWANIA PROBLEMU

4. ANALIZA PROBLEMU FOKI

Po przeczytaniu listu Nauczyciel pyta dzieci, o jakim problemie napisała foka.

Dzieci odpowiadają (pożądane odpowiedzi: śmieci, które pływają w morzu, zwierzęta mylą je 

z jedzeniem albo się nimi ranią).

Następnie Nauczyciel pyta dzieci, czy chcą pomóc Foce Podwodnej Tancerce. Po uzyskaniu twier-

dzącej odpowiedzi, przechodzi do dalszej części zajęć.

5. SKĄD SIĘ BIORĄ ŚMIECI W MORZU? (potrzebna karta pracy dla 
dzieci nr 1: mapa).

Nauczyciel mówi:

Bardzo się cieszę, że zdecydowaliście się spróbować pomóc Foce Podwodnej Tancerce, ale najpierw 

musimy dowiedzieć się więcej o śmieciach - czyli problemie, z jakim mamy się uporać.

Następnie Nauczyciel rozdaje dzieciom skopiowaną kartę pracy nr 1 (zadanie nr 1 i nr 2), na 

której narysowana jest podwodna kraina. Nauczyciel mówi:

Zobaczcie, foka ma rację, w wodzie pływa mnóstwo śmieci. Czy potraficie znaleźć Fokę Podwodną 

Tancerkę? Czy potraficie odróżnić pływające odpady od mieszkańców morza?

Zadaniem dzieci jest otoczenie kółkiem pływających śmieci. Po skończonej pracy Nauczyciel pyta 

dzieci:

A czy wiecie, skąd biorą się śmieci w morzach i oceanach?

Dzieci odpowiadają (pożądana odpowiedź: z lądu, plaży). Nauczyciel podsumowuje:

Tak, dokładnie. Śmieci obecne w morzach i oceanach przybywają z lądu, tam, gdzie mieszkają ludzie. 

Na przykład są zostawiane przez ludzi na plażach lub trafiają do rzek, którymi płyną do mórz i oce-

anów. Gdzie więc powinniśmy zająć się problemem?

Dzieci odpowiadają (pożądana odpowiedź: na lądzie).

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel przesyła do wydrukowania kartę pracy nr 1. Dzieci rozwiązują zadanie nr 1 
i 2 samodzielnie; mogą pokazać efekty swojej pracy do kamery. Nauczyciel przeprowa-
dza dyskusję na wizji.
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Wiedza dla nauczyciela

Zanieczyszczenie mórz i oceanów jest bardzo poważnym problemem. Rocznie trafia do nich 

ponad 8 milionów ton odpadów (głównie plastiku) - jak wynika z badania Światowego Forum 

Ekonomicznego. Odpady gromadzą się w ogromne łaty, które z roku na roku powiększają swoją 

powierzchnię. Na Oceanie Spokojnym łata śmieci została nazwana ósmym kontynentem. Skąd 

trafiają tam śmieci? Ich początkiem jest oczywiście ląd, skąd przedostają się do rzek i nimi płyną 

do mórz i oceanów. Śmieci pochodzą także z plaż. Okazuje się, że najczęściej znajduje się na pla-

żach niedopałki papierosów i filtry (18%), elementy plastikowe o wielkości między 2,5 cm a 50 

cm (8 %), kawałki szkła i ceramiki (5%), kubki i pokrywki (5%), patyczki kosmetyczne (4%), jedno-

razowe reklamówki (4%), opakowania po chipsach (4%), sznurki i linki (3%), butelki po napojach 

(3%) - dane wg raportu Marine LitterWatch.

6. CO MOŻEMY ZROBIĆ NA LĄDZIE? (potrzebna piosenka pt. „Segre-
gujemy śmieci”).

Nauczyciel mówi:

Skoro ustaliliśmy, że problem Foki Podwodnej Tancerki i innych morskich zwierząt powstaje na lądzie, 

zastanówmy się, co możemy z tym zrobić. Pomoże nam w tym piosenka Kubusia. Chcecie posłuchać?

Nauczyciel prosi dzieci, aby zebrały się na środku sali i włącza piosenkę pt. „Segregujemy śmieci”. 

Prosi także, aby dzieci przysłuchały się uważnie radom Kubusia i jego przyjaciół.
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Nauczyciel może także przed zajęciami lub w ich trakcie nauczyć dzieci całej piosenki (bądź tylko 

refrenu), tak aby dzieci mogły śpiewać razem z Kubusiem.

Papier wrzuć do niebieskiego,
Metal, plastik do żółtego,
Resztki warzyw i ogryzki,

Wrzuć do brązowego wszystkie.
Już w zielonym znika szkło,

No a w czarnym wszystko to,
Co już tak się wymieszało,
Że nigdzie nie pasowało.

To, co posegregowane
Wkrótce będzie odzyskane,
No a potem przetworzone,

Na nowo zrobione!

Następnie Nauczyciel prosi dzieci o zajęcie miejsc i pyta:

Jakie rady dał nam Kubuś i jego przyjaciele?

Dzieci odpowiadają (pożądana odpowiedź: trzeba segregować śmieci).

Tak! Właśnie. Jak mówiliśmy na początku zajęć, każdy odpad zrobiony jest z innego rodzaju materia-

łu. Przypominacie sobie, jakie są to rodzaje?

Dzieci odpowiadają (metal, plastik, szkło, papier, bio, zmieszane). Jeśli dzieci mają problem z 

przypomnieniem sobie, Nauczyciel może pokazać im ponownie przykład odpadu z niewymienio-

nego materiału.

Właśnie! Zbierając w jedno miejsce odpadki tego samego rodzaju - segregujemy je!

Następnie Nauczyciel rozdaje kartę pracy nr 1 (zadanie nr 3 i nr 4) i prosi dzieci, aby pokoloro-

wały na odpowiedni kolor widoczne na plaży pojemniki. Dzieci kolorują, a następnie segregują 

śmieci - łączą je liniami po śladzie z odpowiednimi koszami.

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel udostępnia ekran i wyświetla dzieciom piosenkę pt. „Segregujemy śmieci”, 
następnie przeprowadza dyskusję na wizji.
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7. CO JESZCZE MOŻEMY ZROBIĆ? (potrzebna bajka pt. „Recykling”)

Nauczyciel pyta:

A czy oprócz segregowania odpadów możemy zrobić coś jeszcze? Na przykład zanim wyrzucimy coś 

do kosza?

Dzieci odpowiadają (pożądana odpowiedź: użyć raz jeszcze, przerobić na coś innego).

Nauczyciel mówi:

Tak, bardzo dobrze. Zawsze należy się zastanowić, czy z danej rzeczy nie można zrobić innej. To jest 

właśnie recykling. Chcecie zobaczyć, jak Kubuś i jego przyjaciele poradzili sobie z górą śmieci?

Nauczyciel włącza bajkę pt. „Recykling” i prosi dzieci o uwagę.

Po obejrzeniu filmu Nauczyciel może ponownie wyciągnąć pudełko z odpadami, wybrać kilka 

przykładów odpadów i zadać dzieciom pytanie o to, co można z nich zrobić. Dzieci dzielą się po-

mysłami, a Nauczyciel komentuje.

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel włącza bajkę pt. „Recykling” a następnie na wizji prezentuje poszczególne przy-
kład odpadów, pytając o to, co można z nich zrobić.
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8. RECYKLINGOWA ORKIESTRA (potrzebne plastikowe butelki, nasio-
na, bibuła, kolorowe taśmy klejące, klej oraz piosenka „Segregujemy 
śmieci”)

Nauczyciel mówi:

A teraz pora na działanie! Z tych oto butelek stworzymy prawdziwą, recyklingową orkiestrę. Jeste-

ście gotowi?

Następnie Nauczyciel rozdaje dzieciom po jednej butelce. Dzieci wsypują do butelki nasiona, 

zakręcają, a następnie ozdabiają dostępnymi materiałami. Po skończonej pracy kreatywnej Na-

uczyciel odtwarza raz jeszcze piosenkę „Segreguj śmieci” i zaprasza dzieci na środek sali. Dzieci 

tańczą, śpiewają i grają na stworzonych przez siebie instrumentach.

LEKCJA ON-LINE
Przed zajęciami Nauczyciel prosi o przygotowanie materiałów potrzebnych do stworzenia 
grzechotek. Dzieci wykonują prace na wizji. Nauczyciel może także poprosić, aby dzieci 
wspólnie z rodzicami przygotowały swoje grzechotki. Mogą to zrobić także przed zajęcia-
mi, tak aby skupić się na wspólnej zabawie ruchowej.
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FAZA ROZWIĄZANIA PROBLEMU

9. KODEKS POSTĘPOWANIA „KUBUSIOWEGO PRZYJACIELA 
NATURY” (potrzebna pomoc dydaktyczna nr 2 a-f: ikony)

Nauczyciel mówi:

Kochani, pora zastanowić się, jak możemy pomóc Foce Podwodnej Tancerce i innym mieszkańcom 

mórz i oceanów. Co możemy zrobić, aby śmieci było mniej?

Dzieci wymieniają swoje pomysły. Dla zobrazowania wymienianych pomysłów Nauczyciel przypi-

na na tablicy ikony z rysunkami (pomoc dydaktyczna nr 2). Jeśli dzieci mają trudność lub jeśli jakiś 

zilustrowany pomysł nie padł, Nauczyciel najpierw wiesza obrazek, a następnie zadaje dzieciom 

pytanie o to, co może on oznaczać. Poniżej możliwe odpowiedzi:

używaj wielorazowej torby materiałowej 

zbieraj śmieci/nie zostawiaj śmieci na plaży czy w lesie 

używaj kartek papieru dwustronnie 

segreguj śmieci 

pożyczaj książki 

przerabiaj rzeczy 

nie kupuj nowych rzeczy tylko dlatego, że stare się znudziły

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel prowadzi burzę mózgów na wizji. Pomoc dydaktyczną nr 2 wyświetla na 
ekranie.
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10. PODSUMOWANIE ZAJĘĆ (potrzebna karta odznak oraz wyzwanie 
„Kubusiowego Przyjaciela Natury” nr 6)

Na podsumowanie zajęć Nauczyciel mówi:

Pięknie poradziliście sobie z tym zadaniem. Myślę, że jeśli każdy z nas będzie stosował się do ułożo-

nych zasad, będziemy produkować mniej śmieci. W nagrodę za tak sprawne działanie Kubuś przygo-

tował dla Was odznakę!

Nauczyciel rozdaje dzieciom wycięte odznaki i prosi o przyklejenie ich w odpowiednie miejsce na 

karcie pracy nr 1. Dzieci mogą także pokolorować morskie stworzenia (zadanie nr 5).

Wręcza dzieciom także wyzwanie „Kubusiowego Przyjaciela Natury” nr 6 i prosi o wspólne 

rozwiązanie w domu.

Dla utrwalenia wiadomości Nauczyciel poleca również dzieciom zagranie w domu w gry kompu-

terowe: „Głodne pojemniki” https://kubus.pl/gry-i-zabawy/glodne-pojemniki/ (łatwiejsza) oraz 

gra „Ekobieg” https://kubus.pl/gry-i-zabawy/ekobieg/ (trudniejsza).

LEKCJA ON-LINE
Jak wcześniej, dzieci pracują na wydrukowanej karcie pracy nr 1, a efekty swojej pracy 
pokazują do kamery.
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Witajcie Drogie Dzieci!

Jestem Foka Podwodna Tancerka, mieszkam w morzu i jeśli czytacie ten list to znak, że 

cuda się zdarzają. Jakiś czas temu spotkałam na plaży Kubusia, który opowiadał mi o Was, 

Waszej wrażliwości na problemy natury i gotowość do pomocy. A ja, to znaczy nie tylko ja, 

lecz wszyscy mieszkańcy mórz i oceanów potrzebują właśnie pomocy.

Już piszę w czym rzecz. Otóż w naszym domu, czyli morzu, znajdują się ogromne ilości 

śmieci, które nie pozwalają nam spokojnie żyć. Po prostu nam przeszkadzają. Któregoś 

razu przyczepiła się do mnie foliowa siatka i pływałam z nią kilka miesięcy zanim się jej 

pozbyłam. Ale nie to jest najgorsze, zwierzęta często mylą śmieci z jedzeniem, ranią się o 

nie lub nie mogą oddychać. Boimy się, co się stanie, gdy śmieci będzie coraz więcej.

Bardzo liczę na Waszą pomoc. Wierzę, że się uda i na pewno wpadniecie na jakiś wspania-

ły pomysł. Pozdrawiam Was w imieniu całego podwodnego świata mórz i oceanów.

Foka Podwodna Tancerka

Pomoc dydaktyczna dla nauczyciela nr 1
LIST FOKI PODWODNEJ TANCERKI
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UŻYWAJ WIELORAZOWEJ TORBY MATERIAŁOWEJ.

Pomoc dydaktyczna dla nauczyciela nr 2a
IKONY
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SEGREGUJ ŚMIECI.

Pomoc dydaktyczna dla nauczyciela nr 2b
IKONY
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UŻYWAJ KARTEK PAPIERU TAKŻE PO DRUGIEJ STRONIE.

Pomoc dydaktyczna dla nauczyciela nr 2c
IKONY
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POŻYCZAJ INNYM KSIĄŻKI.

Pomoc dydaktyczna dla nauczyciela nr 2d
IKONY
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WYKORZYSTUJ ODPADY DO ROBIENIA CZEGOŚ NOWEGO.

Pomoc dydaktyczna dla nauczyciela nr 2e
IKONY
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SPRZĄTAJ PLANETĘ I ZBIERAJ ŚMIECI.

Pomoc dydaktyczna dla nauczyciela nr 2f
IKONY
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KARTA ODZNAK
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Jedna z zasad „Kubusiowego Przyjaciela Natury” mówi: WYKORZYSTUJ ODPADY DO ROBIENIA CZEGOŚ NOWEGO. 
Przyjrzyj się odpadom, które narysowane są poniżej. Masz pomysł co z nich zrobić? Umieść go w ramce poniżej. 
Możesz go narysować, wylepić z plasteliny lub wykleić z różnych materiałów. A potem wcielić w życie!

Plastikowa butelka Puszka


