SEGREGUJ – GRA TERENOWA DLA PRZEDSZKOLAKÓW
Psotny chochlik postanowił narozrabiać w przedszkolu. Zrobił bałagan - porozrzucał na terenie
przedszkola różne odpady, pozostawił zagadki i zadania oraz ukrył jedną z maskotek. Zadaniem dzieci
jest wykonanie zadań, posprzątanie i posegregowanie odpadów oraz odnalezienie schowanej
maskotki.
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO GRY:
Nauczyciel przygotowuje materiały niezbędne do realizacji zadań:
1. Czyste odpady: 2 kartonowe pudełka, chusteczka higieniczna, gazeta, kubeczek po jogurcie, 10
plastikowych butelek po napojach np. wodzie, 3 puszki po napoju, kartonik po soku, bateria, stary
zeszyt, kubek z porcelany, stara zabawka na baterie lub inny elektrośmieć, 2 szklane słoiki, szklana
butelka, torebka z herbatą po zaparzeniu, ogryzek, baterie, opakowanie po leku, papierowa wytłoczka
na jajka.
2. Wydrukowana lista odpadów do zadania 1 (poniżej)
3. Worki na odpady / wydrukowane pojemniki na odpady (żółty, zielony, niebieski, brązowy,
szary/czarny).
4. Inne: bluza typu polar, papier toaletowy, duży worek/duża torba na zakupy, pluszowy miś.
I ETAP: (co segregować)
W części ogrodu np. pod huśtawką, za krzakiem, w piaskownicy itp. umieszczone są odpady –
kartonowe pudełko, chusteczka higieniczna, gazeta, kubeczek po jogurcie, plastikowa butelka po
napoju, puszka, kartonik po soku, bateria, kubek z porcelany, stara zabawka na baterie lub inny
elektrośmieć. Zadaniem dzieci jest znaleźć wszystkie odpady i przynieść nauczycielowi, który odznaczy
je na liście, a następnie po strzałkach (lub na podstawie informacji udzielonej przez nauczyciela)
dotrzeć do miejsca kolejnego zadania.
II ETAP: (jak segregować)
Dzieci docierają do punktu, w którym znajdują się worki/ kartki z symbolem pojemników do segregacji
odpadów (żółty- metale i tworzywa sztuczne, niebieski – papier, zielony – szkło, brązowy – bio,
szary/czarny - odpady zmieszane). Nauczyciel objaśnia jak prawidłowo segregujemy, a zadaniem dzieci
jest położyć zebrane w poprzednim zadaniu oraz dodatkowe odpady wręczone dzieciom przez
nauczyciela (szklany słoik, torebka z herbatą po zaparzeniu, ogryzek, baterie, opakowanie po leku) przy
odpowiednich workach/kartkach. Odpady, których nie można wrzucić do żadnego z pojemników dzieci
powinny odłożyć na bok i powiedzieć co trzeba z nimi zrobić (wrzucić do pojemnika na baterie – jeśli
jest taki w przedszkolu to dobrze przypomnieć dzieciom gdzie się znajduje, oddać do apteki, oddać do
specjalnego pojemnika/punktu zbiórki elektrośmieci ). Po wykonaniu zadania dzieci po strzałkach (lub
na podstawie informacji udzielonej przez nauczyciela) odszukują miejsce
kolejnego zadania.
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III ETAP: (warto zgniatać)
Zadanie ruchowe. Dzieci muszą pokonać slalom pomiędzy sześcioma butelkami po napojach. Kiedy
dzieci wykonają zadanie nauczyciel pokazuje niezgniecioną butelkę i pyta co trzeba z nią zrobić przed
wyrzuceniem. (Jeśli jest w niej napój trzeba opróżnić butelkę, a później zgnieść). Następnie pokazuje
niezgniecioną i zgniecioną butelkę PET i wskazuje, że jedna niezgnieciona zajmuje tyle samo miejsca co
5 zgniecionych. Należy zgniatać bo dzięki temu w koszu i śmieciarce zmieści się więcej odpadów.
Nauczyciel przypomina dzieciom, że zgniatać należy również pozostałe odpady np. kartony, puszki po
napojach. Po zakończeniu zadania dzieci udają się w kolejne miejsce.
IV ETAP (po co segregować)
Dzieci trafiają na butelkę plastikową i puszkę po napoju, stary zeszyt, pudełko kartonowe, szklaną
butelkę oraz zamknięty worek/dużą torbę na zakupy wypełnioną różnymi przedmiotami, które mogą
powstać z poddanych recyklingowi odpadów. Są to: bluza typu polar, papier toaletowy, papierowa
wytłoczka na jajka, szklany słoik, puszka. Wybrane przez nauczyciela dzieci po kolei - poprzez dotyk
rozpoznają przedmioty. Jak zgadną co to pokazują grupie, która zgaduje jaki ze znalezionych odpadów
poddany recyklingowi może posłużyć do produkcji danej rzeczy wylosowanej z worka. Butelka PETpolar (ok. 35 butelek – jedna bluza), starej kartki/gazeta/zeszyty – papier toaletowy, pudełko
kartonowe- wytłoczka na jajka, szklana butelka- słoik, starej puszki aluminiowa – nowa puszka).

Po wykonaniu zadania dzieci w nagrodę otrzymują wskazówkę – zagadkę mówiącą o tym jaka maskotka
została schowana i gdzie jej szukać.
Jest pluszowy i milutki,
brzuszek ma on okrąglutki,
cztery łapki, oczka, nos,
kto już wie niech odda głos.
W ZOO jest PANDA i KOALA,
Nasz jest w sali - znajdź go zaraz,
Siedzi sobie na stoliku,
Chochlik uciekł - po chochliku,
Bo tu wszystkie mądre dzieci,
Dobrze segregują śmieci.
Nauczyciel pyta dzieci czy wiedzą jaką zabawkę ukrył chochlik. Jeśli któreś z dzieci udzieli poprawnej
odpowiedzi brzmiącej pluszowy miś, nauczyciel kończy grę gratulując dzieciom rozwiązania wszystkich
zadań.
UWAGA: Przesyłając nam na adres edukacja@rekopol.pl informację z nazwą placówki i ilością osób,
które wzięły udział w Dniu bez Śmiecenia oraz kilkoma zdjęciami otrzymacie mailowo Dyplom
uczestnika DNIA BEZ ŚMIECENIA.

Byliście z nami w DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA? Przeprowadziliście grę terenową? Wrzućcie relację i zdjęcie
na stronę internetową/Facebooka z #ChceMiSie i segregujcie na co dzień!
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KARTONOWE PUDEŁKO
CHUSTECZKA HIGIENICZNA
GAZETA
KUBEK PO JOGURCIE
PLASTIKOWA BUTELKA
PUSZKA
KARTONIK PO SOKU
BATERIA
KUBEK Z PORCELANY
ELEKTROŚMIEĆ

WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELA JAK SEGREGOWAĆ
NIEBIESKI WOREK: kartonowe pudełko, gazeta,
ZIELONY WOREK: szklany słoik
ŻÓŁTY WOREK: kubeczek po jogurcie, plastikowa butelka po napoju, puszka, kartonik po soku
BRĄZOWY WOREK: torebka z herbatą po zaparzeniu, ogryzek
CZARNY/SZARY WOREK: kubek z porcelany
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