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TEMAT: Poznajmy zmieraczka 
 
grupa wiekowa: 0 - I klasa SP 
czas zajęć: 90 min. 
potrzebne materiały: nożyczki, karty pracy A , B, C, D, 8 pojemników do segregacji , 
mogą to być np. kartonowe pudełka, 4 zestawy potencjalnych śmieci: woreczki foliowe, 
kartki, gazety, chusteczki, rolki od papieru toaletowego, plastikowe i szklane butelki, 
zakrętki, kartoniki po mleku albo napojach, torebki z herbatą, słoiki, opakowania po 
jogurcie, papierowe lub styropianowe kubki z dziurkami zrobionymi wcześniej przez 
nauczyciela, foliowe woreczki, nożyczki, sznurek do zawieszenia prac, ewentualnie 
naklejane oczka. 
 
Przebieg zajęć: 
 

czas przebieg zajęć potrzebne materiały metody 
pracy 

10’ Nazywam się zmieraczek 
 Nauczyciel pokazuje dzieciom 
plakat z bohaterem tych zajęć – 
zmieraczkiem i przedstawia go  
( karta A i B). 
Następnie wyświetla dzieciom 
fragment filmu dokumentalnego 
„Dokąd zmierza zmieraczek”  

( pierwsze 5 minut ) 
https://www.youtube.com/watch?v=55jU
YPCrSt4 

 
 

Karty A i B 
 
Film „Dokąd zmierza 
zmieraczek”, który można 
obejrzeć on line na stronie; 
https://www.youtube.com/watch?v=55j
UYPCrSt4 

 
 
 
 

na forum 

20’ Segregujemy 
 
Dzielimy klasę na 4 grupy. 
Każda z nich dostaje taki sam 
zestaw potencjalnych śmieci i 
po 2 pojemniki do segregacji. 
Dzieci mają za zadanie je 
rozdzielić. W pierwszym 
pojemniku znajdą się rzeczy, 
które zje zmieraczek  
(papier, celuloza) w drugim te, 
których nie byłby w stanie zjeść.  

8 pojemników do segregacji , 
mogą to być np. kartonowe 
pudełka,  
4 zestawy potencjalnych 
śmieci: woreczki foliowe, 
kartki, gazety, chusteczki, rolki 
od papieru toaletowego, 
plastikowe i szklane butelki, 
zakrętki, kartoniki po mleku 
albo napojach, torebki z 
herbatą, słoiki, opakowania po 
jogurcie.  

w 4 grupach 

20’ Śmieci na plaży – dyskusja 
 
Nauczyciel siada z dziećmi w 
kręgu i rozpoczyna rozmowę na 
temat śmieci pozostawianych na 

Karta C na forum 
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plaży. W trakcie dyskusji 
zachęca uczestników do 
podawanie jak największej 
liczby argumentów i 
przykładów, nawet tych 
najbardziej abstrakcyjnych czy 
zabawnych.  
 
Pytania do dyskusji:  
1.Gdy zostawimy na plaży te 
wszystkie papierowe śmieci i 
wrócimy w to samo miejsce za 
tydzień, czy znikną one już 
brzuchach zmieraczków? 
2. Jak myślicie, co się stanie z 
resztą tych plastikowych 
śmieci? 
3. Skąd się biorą śmieci na 
plaży? 
4. Czy gdyby nie było na plaży 
papierowych śmieci to 
zmieraczki nie miałyby co jeść i 
by wyginęły? 
5. Dlaczego powinniśmy 
wyrzucać śmieci do 
śmietników? 
6. Gdyby zmieraczek został w 
czarodziejski sposób 
powiększony i przyszedł do 
naszej szkoły, to w którym 
miejscu najadłby się do syta? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40’ Meduzo-stwory z recyklingu 
 
Praca plastyczna. Dzieci tworzą 
z kubków i torebek foliowych 
meduzy, które później mogą 
stać się dekoracją sali.  
Dowolnie ozdabiają swoje 
prace, np. doklejają lub 
dorysowują oczy , bo to przecież 
stwory – maskotki a nie 
prawdziwe meduzy.  

Karta D  
Papierowe lub styropianowe 
kubki z dziurkami zrobionymi 
wcześniej przez nauczyciela, 
foliowe woreczki, nożyczki, 
sznurek do zawieszenia prac, 
ewentualnie naklejane oczka.  

indywidual
nie 

 
 
 


