
K A T A R Z Y N A L E J K

EKOLOGIA OD NAJMŁODSZYCH LAT
SCENARIUSZ KONKURSU „Z EKOLOGIĄ NA TY”

Człowiek jest częścią przyrody i stanowi jej nieodłączny element. Niestety jest też przyczyną wszelkiego zła,

jakie się w niej dzieje. Działalność człowieka zmierzająca do zaspokajania ciągle rosnących potrzeb,

doprowadziła do dewastacji i zanieczyszczenia otoczenia, zagrożenia żyjących gatunków roślin i zwierząt,

wywołała liczne kryzysy, katastrofy i klęski ekologiczne. Zaniedbania wśrodowisku są tak duże, że zagrażają

bezpośrednio zdrowiu,życiu i egzystencji człowieka. Nadszedł czas przeciwdziałania tej niekorzystnej dla

przyrody sytuacji i podjęcia skutecznychśrodków zaradczych. Przejawia się to zwiększonym zainteresowaniem

ochroną przyrody i środowiska, kształtowaniem i podnoszeniemświadomości społeczeństwa i rozwojem

edukacji ekologicznej młodego pokolenia.

Jedną z najistotniejszych rzeczy jest edukacja dzieci i młodzieży. Wychowanie w poszanowaniu przyrody,

troska o jej dobro i chęć jej ochrony to konieczność naszych czasów. To jednocześnie szansa na zachowanie

przyrody dla przyszłych pokoleń. „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”, dlatego tak ważne

jest zapoznanie dzieci od najmłodszych lat z potrzebami przyrody, jej problemami i zagrożeniami, jakie niesie ze

sobą cywilizacja ludzka. Nowoczesna szkoła wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Od początkowych klas

kształtuje się wśród uczniów odpowiednie nawyki dotyczące przyrody i uczy jej ochrony. Edukacja, by

przyniosła pożądane efekty powinna być prowadzona w ciekawy, interesujący sposób. Nie powinna ograniczać

się do lekcji, lecz wychodzić poza szkołę. Im bardziej atrakcyjna forma przekazu, tym lepsze daje efekty.

Najlepszą formą rozbudzania wrażliwości na potrzeby przyrody jest jej poznanie. Doskonale służy temu

przebywanie na łonie natury. Spacery po lesie, wycieczki piesze pościeżkach edukacyjnych, szlakach

turystycznych, odwiedzanie rezerwatów to nauka połączona z przyjemnością i czynnym wypoczynkiem.

Uczniowie mają okazję poznać cenne przyrodniczo tereny, cele i sposoby ich ochrony. Bezpośredni kontakt

z niesie ze sobą jednak o wiele więcej korzyści, których przeważnie sobie nie uświadamiamy. Rozbudza

bowiem zmysły i silne,żywe uczucia. Kształtuje poczucie piękna. Rozwija pamięć, myślenie i zdolności. Uczy

obserwacji obiektów i zjawisk przyrodniczych. Daje odpoczynek i relaks, koi zmęczenie i przywraca siły.

Obcowanie z przyrodą motywuje do jej poznania i podejmowania działań związanych z jej ochroną. Pozwala

wyrabiać wśród uczniów właściwe nawyki zachowania w lesie i uczulać na postępowanie ludzi krzywdzące

przyrodę.

Doskonałą formą popularyzacji wiedzy przyrodniczej i zachowań proekologicznych wśród uczniów klas

młodszych i starszych są konkursy przyrodnicze i ekologiczne. Pozwalają sprawdzić wiedzę przyrodniczą,

mobilizują do jej poszerzenia, a jednocześnie są okazją na wyrabianie właściwych nawyków proekologicznych.

Chciałabym zaproponować państwu, organizowany w mojej szkole już od czterech lat, konkurs przyrodniczy

„Z ekologią na ty”. Konkurs ten ma już swoje tradycje i cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów, jak

i nauczycieli. Skierowany jest do uczniów klas I-III. Uczniowie sprawdzają swoje siły na polu przyrodniczym,

plastycznym i matematycznym. Zadania dostosowane są do poziomu klas i zróżnicowane na klasy pierwsze,

drugie i trzecie. Zespoły walczą o poszczególne miejsca na podium oraz nagrodę rzeczową i dyplom

„Przyjaciela Przyrody”. Celem konkursu jest nie tyle bezpośrednie sprawdzenie stanu wiedzy przyrodniczej

uczniów, co wyrabianie odpowiednich nawyków proekologicznych typu: pokazywanie właściwych zachowań

podczas pobytu w lesie, uczulanie na niewłaściwe postępowanie ludzi krzywdzących przyrodę, propagowanie

prawidłowego obcowania z przyrodą zgodnie z hasłem przyjętym za motto przewodnie:

„obserwuj,

ucz się

i zostaw w spokoju”.

Corocznie nagrodyściśle odzwierciedlają charakter konkursu. Są to: drzewka ozdobne, rośliny doniczkowe,

zabawki ekologiczne itp. Za udział w konkursie każda z klas uhonorowana zostaje dyplomem „Przyjaciela

Przyrody”.

Załączam scenariusz konkursu „Z ekologią na ty”, który organizuję co roku z pomocą koleżanki z pracy.



SCENARIUSZ KONKURSU „Z EKOLOGI Ą NA TY”

Temat: Konkurs przyrodniczy „Z ekologią na ty”.

Cel główny: Szerzenie proekologicznych zachowań wśród uczniów.

Cele operacyjne - uczeń potrafi :
- nazwać poszczególne zwierzęta na ilustracjach,
- wskazać i wymienić pozytywne zachowania ludzi podczas pobytu w lesie,
- wskazać postępowanie ludzi krzywdzące przyrodę,
- rozpoznać prawidłowy sposób wyrzuceniaśmieci,
- wykazać się zdobytą wiedzą przyrodniczą i zastosować ją w zadaniach

konkursowych,
- potrafi współdziałać i komunikować się w grupie.

Metody: waloryzujące ( konkurs), oglądowe, praktyczne.

Formy pracy: praca w zespołach, zbiorowe.

Środki dydaktyczne:
- tekst regulaminu konkursu,
- tablica magnetyczna i magnesy,
- naturalne okazy roślin,
- plansze z ilustracjami zwierząt żyjących na terenie Polski,
- ilustracje przedstawiające właściwe i niewłaściwe zachowanie ludzi na łonie

przyrody (zaczerpnięte z książeczki dla dzieci „Zabawy z ekologią”
D. Klimkiewicz, W. Drabik),

- kartonowe pudła oklejone kolorem czerwonym, niebieskim, zielonym, na których -
umieszczone są napisy szkło, plastik, papier,

- krzyżówka narysowana na dużym arkuszu brystolu,
- zagadki zaczerpnięte z książki „Ekologiczne zagadki Agatki i podstawowe

wiadomości o naszymśrodowisku” wybór i opracowanie E. I J. Frątczakowie,
- magnetofon
- kaseta magnetofonowa „Pierwszaki –śpiewaki” do podręcznika dla klasy I

M. Tomaszewskiej „Muzyka” z piosenką „Ekologicznyświat”,
- cztery rebusy i 2 rozsypanki listkowe,
- zadania ekologiczne dla poszczególnych drużyn,
- scenariusz scenki dramowej „Co robić ześmieciami?”.

Miejsce zajęć: sala gimnastyczna.

Termin : 22 kwiecień – Dzień Ziemi.

Przygotowanie imprezy:
- pozyskanie sponsorów, dzięki którym będzie możliwe zakupienie nagród,
- rozdanie uczestnikom (w tym przypadku klasom) regulaminu konkursu na dwa

tygodnie wcześniej przed terminem jego realizacji,
- zaproszenie członków jury,
- przygotowanie i zgromadzenie pomocy dydaktycznych.

Przygotowanie sali:
- rozwieszenie naścianach pomieszczenia dekoracji odzwierciedlającej charakter i

cele konkursu. Salę ozdobią poprzyczepiane dościan ilustracje zwierząt, wycięte
z kolorowego papieru sylwety choinek, trawy, kwiaty oraz wykonane przez dzieci
witrażowe motyle, pszczółki, biedronki. Dekorację uatrakcyjni też wielka sylweta
drzewa wyciętego z kartonu. Na liściach drzewa znajdują się hasła nawołujące do
dobrego traktowania przyrody, typu: „Nie niszcz roślin”, „Nie śmieć w lesie”, „Nie
płosz zwierząt”, „Las to dom zwierząt, zachowaj ciszę” itp.



- umieszczenie w centralnej części dekoracji wielkiego napisu, będącego mottem
przewodnim konkursu:

„obserwuj
ucz się
i zostaw w spokoju”

- przygotowanie sześciu stolików dla zespołów klasowych,
- przygotowanie stolika dla jury z kompletem pytań i właściwych odpowiedzi,

regulaminem, protokołem przebiegu konkursu i przyborami do pisania,
- przyczepienie w widocznym miejscu planszy punktacyjnej,
- umieszczenie w widocznym miejscu nagród,
- przygotowanie sektorów i ławek dla uczniów każdej z klas dopingujących swoje

zespoły,
- przyczepienie krzyżówki konkursowej,
- umieszczenie z boku sali rekwizytów potrzebnych do scenki dramowej.

PRZEBIEG KONKURSU

1. Przywitanie uczestników i członków jury.
2. Poinformowanie o celach konkursu i nagrodach.
3. Zaproszenie drużyn z każdej z klas do zajęcia miejsca przy stolikach.
4. Zapoznanie z regulaminem konkursu i punktacją zadań.

REGULAMIN KONKURSU „Z EKOLOGI Ą NA TY”

1. W konkursie biorą udział reprezentanci klas pierwszych, drugich i trzecich.
2. Każda klasa wybiera trzyosobowy zespół, który odpowiada na pytania i wykonuje

zadania.
3. Każdy zespół otrzyma do wykonania 11 zadań. Zadania są dostosowane do poziomu klas

i zróżnicowane na klasy pierwsze, drugie i trzecie.
4. Za każdą poprawną odpowiedź zespół otrzymuje 2 pkt. Łączna liczba punktów do

zdobycia – 22.
5. O kolejności miejsc decyduje łączna liczba zdobytych punktów.
6. Uczniowie każdej z klas nie biorący bezpośredniego udziału w zmaganiach

konkursowych przygotowują 2 okrzyki o tematyce przyrodniczej dopingujące ich zespół.
Uczniowie ci mają też szansę udzielenia odpowiedzi na pytania i zagadki skierowane
do publiczności.

7. Na zakończenie konkursu:
- każdy członek zespołu otrzymuje imienny dyplom uczestnictwa w konkursie i nagrodę

rzeczową, której wartość uzależniona jest od zajętego miejsca w klasyfikacji,
- każda klasa wystawiająca swój zespół otrzymuje dyplom „Przyjaciela Przyrody”

i nagrodę rzeczową,
- wszystkie osoby z publiczności i uczestnicy otrzymują słodycze.

5. Nauczenie wszystkich obecnych refrenu piosenki „Ekologicznyświat”.
Będzie ona kilkakrotnie odśpiewywana w trakcie konkursu w formie
przerywników między pytaniami.

„Ekologiczny świat bez trujących śmieci
może dodać lat dzieciom naszych dzieci”.



6. Przeprowadzenie rundy 11 zadań dla poszczególnych klas:

Zadanie 1.
Wysłuchajcie uważnie pytania, a odpowiedź zapiszcie na kartce leżącej na stoliku.
Klasy pierwsze: Jak nazywa się ptak, który leczy drzewa? (dzięcioł)
Klasy drugie: Wymień dwa znane drzewa liściaste.
Klasy trzecie: Jak nazywa się miejsce, w którym rosną młode drzewka? (szkółka leśna)

Zadanie 2.
Z przygotowanych 6 zagadek wybierzcie jeden numer i podajcie rozwiązanie wysłuchanej
zagadki.

* W ogródku pachnącym przy dróżce zakwitło słonko na zielonej nóżce. (słonecznik)
* Chodzi poświecie z domkiem na grzbiecie. (ślimak lub żółw)
* Hokus pokus spodśniegu wyjrzał... (krokus)
* Dla muchy groźny wróg, osiem ma nóg. (pająk)
* Co to za roślina pod płotem na straży, choć zimna to cię oparzy. (pokrzywa)
* Wiele ich w ogrodzie w domku kolorowym. One słodki przysmak mają dla nas gotowy.

(pszczoły)

Zadanie 3.
Wysłuchajcie quizu i podajcie właściwą odpowiedź.
Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Klasa III a: Jeśli w lesie napotkasz porzuconą butelkę to:
a) spokojnie pójdę dalej
b) przeniosę ją w inne miejsce
c) zabiorę i wyrzucę do odpowiedniego kosza naśmieci.

Klasa III b: Segregowanieśmieci jest :
a) niepotrzebne, bo zajmuje dużo czasu, nie przynosi korzyści środowisku, nie ma

żadnego sensu.
b) jest potrzebne, bo chroniśrodowisko, pozwala na ich przetwarzanie, a przez to na

zmniejszenie liczbyśmieci.
c) jest indywidualną sprawa każdego człowieka.

Klasa II a: Jeśli zobaczysz ptaka w gnieździe na wycieczce w lesie lub na łące to:
a) zawołam kolegów, aby im pokazać znalezisko.
b) podejdę bardzo blisko, aby się lepiej przyjrzeć.
c) zostawię w spokoju gniazdo i będę obserwować z daleka.

Klasa II b: Przed wyrzuceniem butelki plastikowej do pojemnika należy:
a) odkręcić zakrętkę i zgnieść butelkę.
b) wystarczy tylko odkręcić zakrętkę.
c) nie trzeba odkręcać zakrętki, zgniata się tylko butelkę.

Klasa I a: Jeśli znajdę małego zajączka siedzącego cichutko pod krzaczkiem to:
a) zabiorę go do domu.
b) pozostawię w tym samym miejscu.
c) zaniosę do leśnika lub weterynarza.



Klasa I b: W lesie należy:
a) zachowywać się swobodnie i głośno, bo tam jest dużo miejsca i nikt nas nie słyszy.
b) zachowywać się cicho, bo las jest domem zwierząt, a my tylko gośćmi.
c) można zrywać rośliny, łamać gałązki, gdyż w lesie jest ich bardzo dużo.

Zadanie 4.
Rozwiązanie rebusów i listkowej rozsypanki.

Klasa I a: Rozwiąż rebus (jaskółka)

Klasa I b: Rozwiąż rebus (jeleń)

Klasa II a: Rozwiąż rebus (modrzew)

Klasa II b: Rozwiąż rebus (mrówka)



Klasa IIIa i IIIb: Ułóż listki w zbiory. Wykonajcie działania zapisane na każdym listku.
Wyniki w każdym zbiorze listków uporządkujcie rosnąco. Następnie odczytajcie 3 hasła:

Rozwiązania:
- Dokarmiaj zwierzęta zimą.
- Chroń las przed pożarem.
- Segregując śmieci dbasz o przyrodę.

W tym czasie, gdy zespoły rozwiązują zadanie można zadać publiczności zagadki.

Prawidłowa odpowiedź zostaje nagrodzona oklaskami, a odpowiadający otrzymuje nagrodę
w postaci lizaka, batonika, czekolady itp.

Przykładowe zagadki dla publiczności:

1. 2. 3. 4.

Nie chodzą, lecz
skaczą
Nad stawem mieszkają
Gdy wieczór zapadnie
Na głosy kumkają.

Służy mu za wędkę
dziób czerwony, długi,
którym sobie łowi
żaby koło strugi.

Gust ma dziwny
jak na taką ptaszynę
Gdy inne ziarno
dziobią
ona je słoninę.

Mam futerko aksamitne
mam jak łopatki nóżki
wędruję w głębi ziemi
przez ciemne, długie
dróżki.

(żaby) (bocian) (sikora) ( kret)



Zadanie 5.
Rozwiązanie zadań ekologicznych.

Zadanie dla klas I : Na łące zakwitły 4 zawilce. Każdy zawilec ma 6 płatków. Ile płatków
znajduje się na 4 zawilcach?

Zadanie dla klas II: Koza zjada codziennie jedną główkę kapusty, 3 marchewki i dwa buraki.
Ile warzyw zje koza w ciągu pięciu dni?

Zadanie dla klas III: Koperek i kalafiory zostały zaatakowane przez 979 mszyc. Na ratunek
warzywom przybyło 9 biedronek siedmiokropek.
Ile mszyc zje jedna biedronka, jeżeli każda z nich chce zjeść jak najwięcej i po tyle samo?
Czy zostanie trochę mszyc dla biedronki, która przyleci później, a jeżeli tak to ile?

(Gdy zespoły rozwiązują zadania publiczność po kolei dopinguje swój zespół
przygotowanymi wcześniej na tą okazję okrzykami.)

Zadanie 6.
Rozpoznanie naturalnych okazów roślin. Każdy zespół otrzymuje do rozpoznania jedną
roślinę (kl. I a-pokrzywa, kl. I b - mak, kl. II a-mniszek lekarski, kl. II b - skrzyp, kl. III a-
rumianek, kl. III b - perz).

Zadanie 7.
Rozpoznanie na ilustracji zwierzęcia i podanie jego nazwy. Każdy zespół odgaduje tylko
jedną ilustrację (można zaprezentować ilustracje jeża, wiewiórki, sarny, jelenia, borsuka,
lisa).

Zadanie 8.
Wypisanie na kartkach pozytywnych i negatywnych zachowań ludzi w stosunku do przyrody
na podstawie ilustracji.
Informacja dla uczniów: Las jest ostoją przyrody. Przyjrzyjcie się uważnie ilustracjom.
Klasy pierwsze: Wskażcie ilustrację, na której ludzie szanują przyrodę.
Klasy drugie: Napiszcie na kartkach co, ci chłopcy robią złego.
Klasy trzecie: Podajcie przykłady dobrego traktowania przyrody przez człowieka.

Zadanie 9.
Dopasowanie do ilustracji drzewa kartonika z jego nazwą, kształt liścia, owoc i gałązkę w
naturze (sylwety sosny,świerku, modrzewia, brzozy, dębu, klonu, napisy z ich nazwą,
ilustracje liści, naturalne okazy gałązek).

Zadanie 10.
Obejrzenie scenki dramowej, w której trzech uczniów – aktorów prezentuje różne sposoby
wyrzuceniaśmieci. Każdy z nich posiada odpowiednie rekwizyty, aśmieci wyrzuca do
przygotowanych do tego celu pojemników z napisami: PLASTIK, SZKŁO, PAPIER. Tylko
jedna osoba zrobiła to właściwie. Zadaniem zespołów jestwskazanie prawidłowego sposobu
wyrzuceniaśmieci, a swoją odpowiedź zapisują na kartce.

Zadanie 11.
Rozwiązanie krzyżówki umieszczonej naścianie. Na każdy zespół przypadają dwa hasła do
odgadnięcia.



KRZY ŻÓWKA
1. Kto chce doczekać pociechy?

Kto chce jeść moje orzechy?
Niech mnie nie łamie, nie zgina.
O to was prosi – kwitnąca .............(leszczyna)

2. Kwitnie biało wiosną całą.
Kwitnie także latem.
Płatków ma podobno sto.
Co to jest za kwiat?( stokrotka)

3. Wszystko dokoła,
lasy i woda, rzeki i pola,
ptak rozśpiewany,
gadająceświerszcze,
motyl nad łąką, biała stokrotka
to jest ....................( przyroda)

4. Serdeczne ................... z nad morza przesyła
Tomek (pozdrowienia)

5. Płócienny domek,
w nim śpisz w lesie lub nad jeziorem.( namiot)

6. Co to za działanie matematyczne?
15 + 7 = ... ( dodawanie)

Litery w polach zaznaczonych na niebiesko, czytane poziomo utworzą hasło:

1

2

3

4

5

6

Rozwiązanie krzyżówki:

1 L E S Z C Z Y N A

2 S T O K R O T K A

3 P R Z Y R O D A

4 P O Z D R O W I E N I A

5 N A M I O T

6 D O D A W A N I E

Hasło:CZYSTA PRZYRODA ZDROWIA NAM DODA



7. Komisja jury dokonuje podsumowania punktów i ustala kolejność miejsc
poszczególnych zespołów. Wtym czasie klasy prezentują swoje okrzyki
dopingujące.

8. Ogłoszenie wyników i nagrodzenie okolicznościowymi dyplomami i
nagrodami.

9. Podziękowanie uczestnikom, publiczności i jury za udział w konkursie.
Nagrodzenie brawami zwycięzców. Zaśpiewanie piosenki „Ekologiczny
świat”.

10.Posadzenie w ogródku przyszkolnym (na klombie, trawniku lub w kąciku
zieleni) ozdobnych drzewek, będących nagrodą klasową za udział w
konkursie „Z ekologią na ty”.

11. Pożegnanie.

Wnioski:
Uczniowie bardzo aktywnie wzięli udział w konkursie „Z ekologią na ty”. Z wielkim

zaangażowaniem realizowali konkursowe zadania w trakcie których wykazali się szeroką
wiedzą przyrodniczą. Przyswoili sobie pozytywne przykłady traktowania przyrody przez
człowieka i sposoby jej ochrony. Poznali pozytywne i negatywne zachowania ludzi podczas
pobytu w lesie. Wykazali się pomysłowością przy dopingowaniu swoich zespołów
okrzykami. Wszystkie założone cele konkursu zostały zrealizowane, a starania uczniów
nagrodzone. Intencją konkursu było, aby nie było klas przegranych- toteż dyplomy za udział i
nagrody otrzymały wszystkie klasy bez względu na zdobyte miejsce w klasyfikacji. Nagrody
ściśle odzwierciedlały charakter konkursu. W bieżącym roku w ich zakupie dopomógł
Wdecki Park Krajobrazowy i Komitet Rodzicielski. Poszczególni członkowie zespołów
otrzymali publikację L.I. Lipnickiego „Wdecki Park Krajobrazowy”, biurową teczkę i
komplet sześciu pisaków. Każda klasa za zdobyte punkty uhonorowana została dyplomem
„Przyjaciela Przyrody” i ozdobnym drzewkiem. Wszystkie dzieci z publiczności otrzymały
słodycze. Po zakończeniu konkursowych zmagań drzewka zostały posadzone w ogródku
przyszkolnym, dając początek szkolnego kącika zieleni. Stały się one bodźcem dla dyrekcji
szkoły do zagospodarowania terenu. Wokół nich został założony trawnik, postawiony
ozdobny płot i ławeczki dla uczniów, na których chętnie przesiadują podczas przerw. Do
dzisiaj zdobią teren wokół szkoły.



SCENARIUSZ SCENKI DRAMOWEJ
„CO ZROBI Ć ZE ŚMIECIAMI?”

Dekoracja:

W miejscu odgrywania scenki ustawione są trzy pudła kartonowe oklejone krepą w kolorach
czerwonym, niebieskim, zielonym. Na poszczególnych kartonach przyczepione są napisy:
PLASTIK, SZKŁO, PAPIER. Kartonowe pudła imitują pojemniki na odpady segregowane.

Rekwizyty:

- kubeł naśmieci dla każdego dziecka
- śmieci umieszczone w każdym kuble, wśród których powinny znajdować się: stare gazety,

zapisane zeszyty, pudełka po kremach, pastach, słoiki i butelki szklane, butelki i
opakowania plastikowe, puszki aluminiowe itp.

Występują: Dziecko I - Przemek, Dziecko II - Kuba, Dziecko III.

* * *
(Na scenę wchodzi Dziecko I niosąc kosz wypełniony różnorodnymiśmieciami, podchodzi
do pojemników na odpady segregowane.)

Dziecko I: Muszę wyrzucić śmieci. Mama mi kazała. Jak ja tego nie lubię robić!

(Wyrzuca po koleiśmieci, starając się segregować zgodnie z napisami umieszczonymi na
pojemnikach na odpady. Przy wyrzucaniu butelek plastikowych nie zgniata ich i nie odkręca
zakrętek. Nadchodzi Dziecko II niosąc również kosz wypełnionyśmieciami. Wita się
serdecznie z kolegą.)

Dziecko II: Cześć Przemek!

Dziecko I: Cześć Kuba!

Dziecko II: Po co się tak męczysz i rozdzielaszśmieci. Daj sobie spokój! Popatrz na mnie!
Tak się robi! (Wyrzucaśmieci byle gdzie, rozsypuje po ziemi, wrzuca do
nieodpowiednich pojemników.) Chodź pójdziemy się pobawić!

(Wybiegają śmiejąc się i ustalając miejsce oraz rodzaj zabawy. Nadchodzi Dziecko III ze
śmieciami.)

Dziecko III: Ale ktoś tu naśmiecił! Nie chciało mu się porządnieśmieci wyrzucić. Śmieci
należy posegregować, aby trafiły do fabryk, gdzie zostaną przetworzone na nowe produkty i
przedmioty. Dzięki temu mamy mniejśmieci, a nasza planeta Ziemia się cieszy. Przecież
każde dziecko wie,że „Śmieci mniej – Ziemi lżej”. (Wyrzucaśmieci bardzo starannie je
segregując do poszczególnych pojemników. Z butelek plastikowych odkręca zakrętki, a
następnie je zgniata. Zbiera rozrzuconeśmieci przez poprzednie dzieci. Gdy natrafi na puszkę
aluminiową zostawia ją i mówi:) A puszkę zaniosę do szkoły, gdyż moja klasa bierze udział
w akcji „Zamień puszki na pieniądze”. Za otrzymane pieniądze z puszek pojedziemy na
wycieczkę.


