MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI
Ogólnopolski program edukacyjny
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„Moje miasto bez elektrośmieci”
Ogólnopolski Program Edukacyjny

Scenariusz zajęć
dla dzieci w wieku 4-5 lat

Scenariusze zajęć dla nauczyciela
opracowane przez mgr Mariolę Urbanowską

Zabawa pierwsza
Temat: Zabawa „Zaczarowany worek”.
Pomoce:
worek z materiału,
drobny, zużyty sprzęt mieszczący się do worka.

PRZEBIEG ZABAWY
1. W worku znajduje się kilka drobnych przedmiotów codziennego użytku np.
myszka od komputera, suszarka do włosów, słuchawki, klawiatura od komputera,
telefon komórkowy. Za pomocą dotyku, dzieci odgadują co to za przedmiot. Po
odgadnięciu przedmiotów, dzieci określają do czego służą przedmioty i z pomocą
nauczyciela, sprawdzają czy działają. Dzieci zwracają uwagę, że sprzęt NIE DZIAŁA.
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Zabawa druga
Temat: Uważne słuchanie wiersza pt.: „Elektrośmieci”
połączone z udzieleniem odpowiedzi na pytania dotyczące utworu.

„Elektrośmieci”
Elektrośmieci, elektrośmieci!
Dziś zbierają wszystkie dzieci,
i te małe i te duże.
Mama, tata, babcia, dziadek
Oraz wujek Radek.
Posprzątają wnet mieszkanie i podwórze.
Stare pralki, odkurzacze i świetlówki…
Radio, telewizor i lokówki…
Na baterie i na prąd.
Już szukają,
Już zbierają.
I do punktu zbiórki dziś oddają!

Udzielenie odpowiedzi na pytania:
1. Co to są elektrośmieci?
Odpowiedź: To stary, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, od dawna nieużywany,
działający kiedyś na prąd lub na baterie – np. zepsute komputery, stare pralki, lodówki, a także zużyte świetlówki. Uzyskane w ten sposób produkty przekazywane są do
zakładów przetwarzania, dzięki czemu mogą być wykorzystywane do produkcji nowych
przedmiotów, np. misek żaroodpornych, mebli czy nowych urządzeń RTV i AGD.
2. Kto może zbierać elektrośmieci?
Odpowiedź: dorośli i dzieci z pomocą dorosłych.
3. Gdzie oddaje się zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny?
Odpowiedź: do punktu zbiórki elektrośmieci.

Zabawa trzecia
Temat: Zadanie grafomotoryczne.

PRZEBIEG ZABAWY:
1. Znajdź na obrazku 10 elektrośmieci. Otocz je kółeczkiem.

Zabawa czwarta
Temat: Zabawa ruchowa „Sprzątanie”.
Pomoce:
tamburyno,
kartoniki przedstawiające elektrośmieci i inne przedmioty np. zabawki,
kosz z wyraźnym napisem „PUNKT ZBIERANIA ELEKROŚMIECI”

PRZEBIEG ZABAWY
1. Dzieci biegają po sali przy akompaniamencie tamburyna. Na przerwę w muzyce
dzieci sprzątają kartoniki przedstawiające elektrośmieci. Zebrane kartoniki dzieci
odkładają do koszyka opisanego „PUNKT ZBIERANIA ELEKTROŚMIECI”.
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organizator

Patronat honorowy

ElektroEko SA nagrodzone zostało przez jury konkrusu „Przyjaźni Środowisku”
tytułem „Mecenasa Polskiej Ekologii”.

Polub nasz profil na Facebooku „Elektrośmieci-ElektroEko”

www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl

