
    Dzień dobry.
Dzisiaj przygotowałam dla Was bajkę o tradycjach bożonarodzeniowych.

http://www.youtube.com/watch?v=NDxbEH8MMFs


Kilka pomysłów na własnoręcznie 
wykonane ozdoby choinkowe. 
https://mama-kreatywna.pl/2015/12/24-pomysly-na-ozdoby-choinkowe
/ 

https://mama-kreatywna.pl/2015/12/24-pomysly-na-ozdoby-choinkowe/
https://mama-kreatywna.pl/2015/12/24-pomysly-na-ozdoby-choinkowe/


Wykreślanka.



Cel:
● rozwijanie wiedzy na temat zwyczajów bożonarodzeniowych

● kultywowanie tradycji obchodów Świąt Bożego Narodzenia   

● rozwijanie zmysłu estetycznego

A na następną stronę zapraszam chętnych, zainteresowanych 
naszymi zajęciami ekologicznymi.

Znajdziecie tam podsumowanie dotychczasowych zajęć jak 
i nowe informacje na temat ochrony środowiska. Zapraszam.



                     JESTEM    ECO



Ekologia to nauka o naszym wspólnym domu, w którym 
żyjemy, czyli o środowisku.  Ekologia bada, jak na przyrodę 
wpływają nie tylko ludzie, ale też zwierzęta i rośliny, czyli 
wszystkie organizmy zamieszkujące naszą planetę.
Skoro ekologia bada m.in. wpływ człowieka na środowisko, to 
tym samym ludzie mogą też decydować, jaki będzie ich ślad 
na Ziemi. Czy nauczą się, jak dbać o środowisko, czy wręcz 
odwrotnie – będą żyć, korzystać z zasobów planety, zarabiać 
pieniądze i myśleć tylko o sobie. Oto kilka prostych 
sposobów i zasad, dzięki którym każde dziecko może dbać o 
środowisko:



● nie chcę zostawiać „śladu węglowego”! – wiem, co to jest tzw. ślad węglowy. Jeśli 
wychodzę z pokoju, wyłączam światło. Do szkoły jeżdżę rowerem lub autobusem. Na 
lekcje nie biorę wody w butelce, tylko w bidonie,

● nie wyrzucam zabawek, oddaję je innym! – dobre artykuły szkolne, których już 
nie używam lub zabawki, z których wyrosłem, oddaję innym, np. w punktach zbiórki,

● używam śniadaniówki! – śniadanie, które zrobiła mi mama, pakuję w śniadaniówkę, 
nie w jednorazowe papierki czy woreczki foliowe,

● samodzielne sortuję śmieci! – wiem m.in., że wszystkie plastiki (np. zgniecione 
butelki) muszą trafić do żółtego kubła, a papiery do niebieskiego,

● moje zeszyty pochodzą z recyclingu! – gdy wybieramy z rodzicami szkolną 
wyprawkę (zeszyty, bloki, teczki), sprawdzamy, czy papier pochodzi z recyclingu,

● raz w tygodniu „tropię” śmieci w okolicy! – idąc na spacer z rodzicami, zabieramy 
ze sobą worki i rękawiczki – razem sprzątamy okolicę (las lub park),

● oszczędzam wodę! – gdy myję zęby lub mydlę ręce, zakręcam wodę, a gdy np. 
pomagam mamie po niedzielnym obiedzie – myję naczynia w misce.



http://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs


Surowce wtórne dzielimy na 4 frakcje, warto przygotować dla nich osobne worki lub pojemniki w 
mieszkaniu/ domu, co znacznie ułatwia segregację. Odpady, których dotyczy recykling to szkło 
(zielony pojemnik), papier (niebieski), metale i tworzywa sztuczne (żółty) oraz bioodpady (brązowy). 
Wszystko poza tymi kategoriami należy do odpadów resztkowych (zmieszanych, 5 frakcja), a więc 
odpady, które nie nadają się do umieszczenia w workach lub pojemnikach na segregację (czarny lub 
szary pojemnik)

 



W celu sprawdzenia się lub wątpliwości, 
do którego pojemnika należy wyrzucić dany 
odpad proponuję quiz/wyszukiwarkę, który 
pomoże Wam prawidłowo segregować śmieci

https://segregujna5.um.warszawa.pl/sprawdz-sie/

https://segregujna5.um.warszawa.pl/sprawdz-sie/


PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych.

Nie wszystkie odpady można jednak wyrzucić do 
kolorowych pojemników. Są takie, które należy 
oddać w specjalnym punkcie, stacjonarnym lub 

mobilnym.  Należą do nich między innymi:
baterie, żarówki, pojemniki po farbach, 
pojemniki po środkach ochrony roślin, po 

chemikaliach, mały i duży sprzęt AGD, kable, 
telefony, ładowarki, i inne.



http://e-kolorowanka.pl/galle
ry/ekologiczne-kolorowanki
Dziękuję.

Tutaj znajdziecie kolorowanki, które pozwolą 
Wam utrwalić wiedzę na temat segregacji 

odpadów

http://e-kolorowanka.pl/gallery/ekologiczne-kolorowanki
http://e-kolorowanka.pl/gallery/ekologiczne-kolorowanki

