
SEGREGUJ 
NA 5!

Scenariusz zajęć o segregacji śmieci 
dla dzieci w wieku 6-7 lat

Partnerzy projektu:



papier - do niebieskiego pojemnika,
szkło - do zielonego, 
metale i tworzywa sztuczne - pojemnik żółty, 
odpady bio - brązowy, 
odpady zmieszane - czarny. 

Od stycznia 2020 roku w Warszawie zaczęły obowiązywać nowe zasady segregacji śmieci. Od tego momentu
mieszkańców obowiązuje podział segregacji odpadów na 5 frakcji:

To są podstawy segregacji, ale jest w nich dużo wyjątków, wśród których mogą pogubić się nawet dorośli. Przez to, że
z nowymi regułami segregacji musimy jeszcze się oswoić, zachęcamy Was do poprowadzenia warsztatów
segregacyjnych w Waszych przedszkolach. Żeby ułatwić realizację tego zadania, przygotowaliśmy dla Was scenariusz
zajęć dla dzieci w wieku 6-7 lat, który pomoże im zapamiętać nowe reguły segregacji odpadów. 

Scenariusze składają się z kilku różnorodnych zadań, a każde z nich ułatwia przyswojenie wiedzy przez dzieci przy
wykorzystaniu ich naturalnych zdolności. Cały scenariusz można zrealizować w ciągu około 60 min., może on być
również podzielony na kilka części (w zależności od predyspozycji dzieci i ich umiejętności percepcji). Niektóre
elementy scenariuszy warto powtarzać kilka razy.

Jeżeli będziecie chcieli zgłębić temat segregacji, odwiedźcie naszą stronę po więcej inspiracji.

Przyjemnej zabawy!

Zespół TupTupTup

https://tuptuptup.org.pl/recykling-segregacja-smieci-sdg-12/


wideo;
audio w wykonaniu uwielbianego przez dzieci Jarosława Boberka; 
tekst.

 Kogo Tola, Pola i Urwis przestraszyli się na plaży?
 Co dolegało foce? Co takiego przyduszało ją i uniemożliwiało łowić ryby?
 Co zrobili bohaterowie, aby pomóc foce?
 Śmieci pozostawione na plaży mogą być bardzo niebezpieczne nie tylko dla fok, ale i dla pozostałych zwierząt
pływających w morzu lub korzystających z plaży. W jaki sposób bohaterowie postanowili pilnować porządku na
plaży? Jak nazywał się klub, który założyli?
 Czy pamiętacie, komu nasi bohaterowie zwracali uwagę? Jakie śmieci plażowicze zostawiali na plaży lub w
morzu?
 Eko-patrol nie tylko dbał o porządek na plaży, ale starał się też dobrze segregować śmieci na papier, szkło, plastik
i metal czy bio-odpadki. Czy pierwsza próba segregacji zakończyła się sukcesem? 
 O jakich wyjątkach segregacji śmieci dowiedziały się dzieci od Pana Gerwazego?

Zacznijmy naszą przygodę z segregacją odpadów od bajki Eko-patrol. Opowie nam ona o pewnej grupie, która chciała
pomóc foczce zaplątanej w śmieci. Dzieci dowiedzą się z bajki, dlaczego nie każdy papier może trafić do kosza
niebieskiego i nie każde szkło do zielonego.

Macie do wyboru trzy wersji bajki: 

Na koniec bajki zadajcie dzieciom kilka pytań, żeby się upewnić, czy dobrze zrozumiały treść i przekaz bajki. Na
przykład:

Bajka 

Eko-patrol

https://www.youtube.com/watch?v=I-b0z5LqhKc
https://www.youtube.com/watch?v=AzTJWtEku3M&t=2s
https://tuptuptup.org.pl/foka-w-tarapatach-czyli-jak-powstal-ekopatrol/


żółty na plastik i metal
zielony na szkło
brązowy na odpadki bio
niebieski na papier
czarny na odpadki zmieszane

Powiedzcie dzieciom, że od pewnego czasu w domach i przedszkolach wszystkie odpadki powinniśmy dzielić co
najmniej na pięć rodzajów. Podnieście żółty pojemnik i powiedzcie „Odpadki z plastiku, takie jak torebki foliowe,
kubeczki po jogurtach, ale i odpadki z metalu (np. puszki) powinniśmy wrzucać do pojemnika w kolorze…” I tu
zawieście głos. Dzieci same zobaczą kolor pojemnika i chórem będą mogły odpowiedzieć. Następnie przejdźcie do
kolejnego koloru informując, co można wrzucać do środka, zaś dzieci mają dopowiedzieć kolor omawianego w danej
chwili pojemnika. Dzięki tak poprowadzonej rozmowie, niezależnie od tego, czy dziecko już segregowało śmieci czy
nie, od początku będzie miało poczucie, że już coś wie na ten temat.

Po krótkim wstępie przedstawcie dzieciom bohaterów piosenki, m.in.: Pana Skorupkę, Panią Skórkę Bananową, czy
Pana Butelkę i zaśpiewajcie razem piosenkę. Każda zwrotka jest o innym pojemniku na odpadki. W trakcie piosenki
podnoście kosz w danym kolorze, tak by dzieciom uzmysłowić, o czym śpiewają.

Piosenka dostępna jest pod adresem: www.segregujna5.um.warszawa.pl/piosenka. Tekst piosenki znajdziecie na
końcu naszego scenariusza (zał.1). 

Po obejrzeniu lub wysłuchaniu bajki przejdźcie do piosenki Segreguj na 5!, którą stworzyło miasto Warszawa. Nim
włączycie nagranie i wspólnie zaczniecie się uczyć piosenki, postawcie przed dziećmi 5 pojemników na odpadki (jeśli
nie macie kolorowych pojemników, możecie użyć jednakowych, do których przymocujcie kartki z kolorowymi rysunkami
obrazującymi poszczególne kosze):

Piosenka animowana 

Segreguj na 5

www.segregujna5.um.warszawa.pl/piosenka


Co znajduje się na karcie?
Czy jest to papier, plastik, szkło czy bio-odpadek?
Do którego kosza dziecko planuje wyrzucić dany odpadek?

W grę można grać na kilka różnych sposobów. Wszystkie opisane są w instrukcji. Dla potrzeb przedszkola
proponujemy pewną modyfikację gry, tak aby wszystkie dzieci mogły wziąć w niej udział. 

Ustawcie wcześniej omawiane pojemniki z przyczepionymi obrazkami koszy do segregacji tuż przed sobą (niebieski
kosz na papier, żółty kosz na plastik i metal, zielony kosz na szkło, brązowy kosz na bio-odpadki, czarny kosz na śmieci
zmieszane). Poproście, aby dzieci usiadły w kole, tak by nasze pojemniki stanowiły część obwodu koła. Ważne jest,
aby dzieci nie zasłaniały sobie widoku i nie tworzyły dwu-szeregu. Kiedy dzieci usiądą w kole, powiedzcie, że gra nosi
nazwę “Koło fortuny” i uzgodnijcie z dziećmi, jakie są zasady segregacji śmieci.

Powiedzcie, że za chwilę losowo przekażecie dzieciom karty do gry, przedstawiające różne produkty, które należy
segregować. Trzymając w ręku wylosowaną kartę, każdy uczestnik będzie miał za zadanie odpowiedzieć na poniższe
pytania.

Po krótkiej przerwie muzycznej możemy przejść do gry Segreguj na 5!, którą również stworzyło Miasto st. Warszawa.
Gra skierowana jest dla każdego od 4 roku życia. Uczy, jak segregować odpady i tym samym chronić środowisko
naturalne.

Gra składa się z 60 kart przedstawiających odpady oraz 4 kompletów kart odpowiadających pojemnikom pięciu frakcji.
Do kart dołączona jest instrukcja razem ze ściągawką. Dodatkowo można obejrzeć nagranie z instrukcją na Youtube.

Gra karciana 

Segreguj na 5

https://www.youtube.com/watch?v=TXvUNvXhgMI&feature=youtu.be


Poprzez segregację dajemy nowe życie odpadom – w przyszłości mogą z nich powstać inne rzeczy. 
Oszczędzamy surowce do wyprodukowania nowych towarów.
Powstanie mniej wysypisk śmieci, a te które już są, będą mogły być dłużej użytkowane.
Dbamy o środowisko, np. zapobiegając rozkładaniu się nieposegregowanych śmieci przez okres nawet kilkuset lat! 

kartki A4 z zaznaczonymi okresami rozkładu odpadku (do 1 mies., do 1 roku, do 100 lat, do 500 lat) (zał.2)*
wycięte rysunki odpadków (zał.3)*
rysunki pojemników na śmieci (zał.4)*
4 małe pojemniki
taśma klejąca
śmieci i ich czas rozkładu (zał.5)*

Teraz czas na zadanie sobie pytania, dlaczego musimy segregować odpady? Odpowiedzi jest co najmniej kilka:  

Zapraszamy więc do zabawy, która pokaże dzieciom, jak długo mogą rozkładać się poszczególne odpadki.

Materiały:

Przebieg zadania:
Na początku poproście dzieci, aby odliczyły do dwóch i zapamiętały swoją cyfrę. Tym samym podzielicie grupę na 2
drużyny. Dzieci siadają na dywanie w grupach.

Jeśli dziecko poprawnie odpowie na powyższe trzy pytania, będzie mogło wstać z miejsca i wrzucić kartę „Segreguj na
5" do odpowiedniego pojemnika.

Na koniec usiądźcie w kole wszyscy razem i powtórzcie, które produkty zostały wrzucone do koszy z papierem,
plastikiem, szkłem, bio-odpadkami i odpadkami zmieszanymi. I powtórzcie wspólnie, jakie są nasze zasady segregacji
śmieci.

*Wydrukowaną grę otrzymają wszystkie przedszkola na terenie Warszawy. Jeżeli jesteście spoza Warszawy lub
korzystacie ze scenariusza po 2020 roku, możecie pobrać naszą grę Zasady segregacji śmieci na wesoło, której reguły
przypominają reguły gry Segreguj na 5!. Link do gry Zasady segregacji śmieci na wesoło.

Aby dzieci lepiej zrozumiały instrukcję do zadania, zacznijcie od siebie – wyciągnijcie jedną kartę i głośno powiedzcie,
jaki przedmiot został wylosowany, z jakiego tworzywa jest zrobiony, a następnie wrzućcie go do odpowiedniego kosza.
Kiedy dzieci zrozumieją zasady gry, poinformujcie je, że nie będą otrzymywać kart po kolei, ale będą one przypadkowo
losowane przez Was. Czyli to właśnie Wy będziecie tytułowym kołem fortuny.

Stańcie w centrum koła, zamknijcie oczy, wyciągnijcie palec wskazujący do przodu (jak wskazówka zegara) i zacznijcie
obracać się na około własnej osi. Po około dwóch obrotach zatrzymajcie się i otwórzcie oczy. Wskazane dziecko,
zostaje wylosowane do zabawy. Po poprawnej odpowiedzi i wrzuceniu odpadka do odpowiedniego pojemnika możemy
“przybić dziecku piątkę” i ponownie zamienić się w koło fortuny celem wytypowania kolejnego uczestnika gry. W grę
bawimy się do wyczerpania kart.

Gra 

Jak długo odpadek się rozkłada?

https://tuptuptup.org.pl/zasady-segregacji-smieci


Poinformujcie wszystkich, że teraz porozmawiacie o tym, jak długo odpadki się rozkładają, czyli ile potrzeba lat, by 
odpadek się rozłożył, czyli „znikał”. Jako prowadzący zabawę, połóżcie obok dzieci 3 kartki z symbolami mierzenia 
czasu (zał.2): w 1 rok przeminą zima, wiosna, lato i jesień, 100 lat człowiek zdąży się zestarzeć, 500 lat - człowiek 
może polecieć na Mars i go skolonizować. Poinformujcie, że kartki obrazują, jak długo różne odpadki mogą się 
rozkładać. 

Rozdajcie grupom kartki z symbolami odpadków (zał.3) i poproście, aby każda grupa uszeregowała je zgodnie z 3 
okresami rozpadu śmieci. Nie zapomnijcie wytłumaczyć wszystkim, że wiecie, iż dzieci będą zgadywać i nie mają 
jeszcze pełnej wiedzy na ten temat. To bardzo ważne - będą czuły się pewniej wykonując zadanie.

Po kilku minutach poproście po jednym przedstawicielu z każdej drużyny, aby wybrali jeden odpadek i 
poinformowały wszystkich, jak długo według nich może rozkładać się taki element. Za każdym razem korygujcie 
odpowiedź lub informujcie o poprawności wykonania zadania. Następnie poproście o wrzucenie odpadku do 
odpowiedniego pojemnika oznaczonego jednym z pięciu kolorów koszy na śmieci (zał. 4). Na koniec zabawy 
wszystkie odpadki znajdą się w odpowiednich pojemnikach.

Wyjmijcie ponownie odpadki i wspólnie z dziećmi podsumujcie, które śmieci rozkładają się najdłużej, a które 
najkrócej. Które produkty powinniśmy ograniczyć do minimum, aby nie zanieczyszczać naszej planety. Aby wiedza 
się dobrze utrwaliła, rozdajcie dzieciom wydrukowany i pocięty na części załącznik 5 i poproście o połączenie 
ilustracji i liczb w pary.

*załączniki znajdziecie na końcu scenariusza



Zadanie plastyczne 

Ekotorba

bawełniana torebka 
szablony zwierząt (zał. 6)* 
czarny flamaster do tkanin 
pastele do tkanin 
żelazko 
biały papier ksero 

Na koniec zajęcia stwórzcie coś, co będzie trwałe i jednocześnie pomoże Wam w zmniejszeniu ilości plastikowych
śmieci. Oczywiście mamy na myśli bawełnianą torbę, która jest niezbędna w każdym domu. Ponieważ scenariusz
rozpoczęliśmy od bajki o foce i trójce naszych przyjaciół, proponujemy wykorzystać szablony z bajki do nawiązania
do tematu.  

Materiały:

Przebieg zadania:
Wydrukujcie szablony i wytnijcie je. Dzieci obrysowują wybrany szablon na materiale i kolorują powstałe obrysy. Do 
tego zadania najlepiej wykorzystać specjalne pastele do tkanin, ponieważ mają jaskrawe kolory i dobrą 
przyczepność do tkanin. Rysować trzeba jednak ostrożnie, ponieważ pastele łatwo niechcący rozmazać ręką. Żeby 
tego uniknąć, rękę można położyć na białej kartce papieru lub trzymać w powietrzu. 

Po wykonaniu rysunku, kolor na tkaninach powinien być utrwalony. W tym celu torebka musi być wypracowana 
przez białą kartkę papieru.

*załącznik znajdziecie na końcu scenariusza



Segreguj na 5!

ZWROTKA 1 
Zaczynamy grę. Liczymy raz dwa

trzy. Pytania proste są. Liczymy raz dwa trzy 
Jaki kolor ma pojemnik na suche

papierki – niebieski. Jaki? Niebieski! 
Jaki kolor ma pojemnik na szklane

butelki – zielony! 

REFREN 
Segreguję na 5. Daję ci te dobre

rady i jeśli tylko chcesz. 
Segreguj śmieci dziś na 5. Możesz

wygrać grę na 5! 

ZWROTKA 2 
Uśmiechnij do mnie się. Liczymy

raz dwa trzy. Czy gramy dalej w grę? Tak, odpowiedz mi. 
Który to pojemnik na plastikowe

butelki – żółty. Jaki? Żółty! 
Jaki kolor ma pojemnik na zbite

kubeczki? – czarny! 

REFREN 
Segreguję na 5. Daję ci te dobre

rady i jeśli tylko chcesz, 
Segreguj śmieci dziś na 5! Możesz

wygrać grę na 5! 

ZWROTKA 3 
Zanim skończymy grę, mam dla

Ciebie dobrą radę: nie zapomnij, że wszystkie puszki zgniata się. 
Wiesz, że przyszła pora na

ostatnie dziś pytanie? - TAK - bardzo dobrze. 
A który pojemnik jest na skórki

po bananie - brązowy – doskonale! 

REFREN 
Segregujesz na 5 i dajesz innym
dobre rady, bo wygrałeś tę grę, 

Segreguj śmieci dziś na 5!
Segreguj śmieci dziś na 5!

Załącznik 1



1 rok

100 lat

100-500 lat

załącznik 2



załącznik 3





załącznik 4



50-200 lat

400 lat

100 lat

450 lat

50-80 lat

6 lat

100 lat

6 lat

Gazeta i ogryzek do 6 miesięcy, opona - 50-80 lat, puszka - 50-200 lat, słomka i torebka plastikowa - 100 lat, butelka plastikowa 400 lat, pieluszka 450 lat

załącznik 5



ZAŁĄCZNIK6 
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