
➢ Uczniowie utrwalili pojęcia: recykling, segregacja odpadów, surowce wtórne, dobro narodowe

➢ Znają zasady segregowania śmieci

➢ Wiedzą jak ważna jest ochrona środowiska



Uczniowie o segregowaniu śmieci



Co robi się ze śmieciami w domach drugoklasistów?

W moim domu śmieci segreguje się. Oddzielnie 
zbieramy papier, plastik i szkło. Jak już mamy dużo 
metalowych puszek, to jedziemy z tatą do skupu 
złomu. Zarobionymi pieniędzmi dzielę się z bratem.

Wojciech Ewert

W naszym domu segregujemy odpady. Przed wyrzuceniem pudełek, robię z nich 
różne konstrukcje. Szkło i metal kładziemy do różnych pojemników. Niepotrzebne 
zabawki oddaję młodszemu rodzeństwu.

Hamed Algouhari

W niepotrzebne pudełka chowamy zabawki, a z plastikowych butelek robimy doniczki. 
W puste pudełka chowamy buty, a w plastikowych pojemnikach trzymamy przyprawy.

Mikołaj BrzozowskiKartonowe pudełka zostawiamy na różne rzeczy. 
Zabawki oddajemy na cele charytatywne. 
Pojemniki po butelkach wyrzucamy do kontenera. 
Czasem bawię się kartonami, a z butelek robię 
różne rzeczy do zabawy.

Marcel Piech

W moim domu dba się o segregację zużytych i niepotrzebnych rzeczy. 
Opakowania z folii i szkła wkładamy do odpowiedniego pojemnika. Tekturowe 
pudełka i kartony odnosimy do punktu skupu makulatury. Za nie mamy 
pieniądze, które wrzucamy do skarbonki. Zabawki, którymi się już nie bawimy 
oddajemy młodszym dzieciom w rodzinie. Część zabawek wkładamy do 
kartonów i wynosimy na strych, ponieważ jeszcze będziemy się nimi bawić.

Szymon Budzyński

Niepotrzebne zabawki zanoszę na strych. Po jakimś 
czasie bawię się nimi ponownie. Niepotrzebne 
zabawki oddaję na szkolną loterię lub rodzeństwu.

Bianka Gawidziel

Plastikowe pojemniki mama myje i przechowuje w nich różne przyprawy. W pudełkach po lodach 
mama zamraża owoce i warzywa. Z papierowych opakowań robimy z bratem różne prace plastyczne, 
a w pojemnikach po śmietanie babcia sieje różne nasiona.

Alicja Winiarska

Popsute zabawki wyrzucamy do kontenera. Opakowania plastikowe po śmietanie, lodach czy serkach dajemy 
tacie na pudełka, w których trzyma wkręty, gwoździe, śrubki. Używa ich też jako pojemniki na farby i lakiery. 
Opakowania kartonowe i makulaturę zbieramy cały rok. Później oddajemy na akcję „Drzewko za makulaturę”. 
Metale kolorowe tata wywozi na złomowisko. Sara Kowalik



PLANUJEMY MAJÓWKĘ Z GROSIKIEM

W JAKIM CELU? 
odpoczynek, spędzić czas z rodziną, 

zwiedzanie, poznanie okolicy, 
podróżowanie, przebywanie z rodziną 

KTO?
rodzina, znajomi, uczniowie, koledzy

JAK?
zaplanować podróż, przygotować 
mapę, przemyśleć co zabrać na 

majówkę, zastanowić się co zrobić 
ze swoimi śmieciami

GDZIE?
na Wzory, nad staw, do lasu, 

do parku, nad morze, 
nad jezioro, za granicę

zdjęcie: strona  internetowa Gminy Niemce

Drugoklasiści zaplanowali czerwcowy piknik 
w pobliskim parku. Nie wszyscy jeszcze mieli okazję 
odwiedzić to miejsce. Całodzienny pobyt w parku na 

pewno przyczyni się do bliższego poznania historii 
miejsca i dobrej wspólnej zabawy.



Rymowanki i powiedzenia uczniów na temat środowiska

Gdy ktoś wody nie szanuje, ten choruje.

Nie niszcz drzew, bo nie będzie tlenu!

Bartosz Rachwał, Nikodem Domownik, Szymon Ewert, Hamed Algouhari

Nie zabijaj pszczół, bo nie będziesz jadł owoców i miodu!

Kto przyrodę szanuje, ten na starość nie żałuje!

Czyś stary czy młody, szanuj każdą część przyrody!

Mikołaj Brzozowski, Filip Stachura, Ksawery Baran

Kto pieniędzy nie szanuje, tego bieda obejmuje!

Kto wodę marnuje, ten później żałuje!

Banedykt Trąbka, Sara Kowalik, Szymon Orzeł

Drzew nie ścinaj, nigdy, nie, 
bo one ci dają tlen.

Nie zostawiaj w lesie nigdy szkła,
bo ono od słońca zapali się raz, 

dwa!

Jedz owoce i warzywa,
bo to wielka witamina!

Nie zanieczyszczaj wody, 
bo gdy ją wypijesz to się zatrujesz!

Nie lej wody cały dzień,
bo nie będziesz miał pieniędzy na 

spłacenie jej!

Marcel Piech, Wojciech Ewert, Kacper Przepiorka

Drugoklasiści starają się dbać o przyrodę:

✓oszczędzają wodę
✓oszczędzają prąd

✓starają się nie śmiecić
✓segregują śmieci

✓nie depczą trawników i nie niszczą drzew
✓nie płoszą zwierząt

✓nie palą ognisk w lesie

zyraffa.pl

Materiały zebrała i opracowała:  
Grażyna Michalska - wychowawczyni klasy II


