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Małła myszz z

CEL ZAJĘCIA: 
uzyskać nowe informacje o zawodach, przypomnieć niektóre 
zasady bezpieczeństwa, uczyć się zasad pracy w zespole, 
życzliwości i wyrozumiałości wobec innych; ciekawie 
i pożytecznie spędzić czas.

Potrzebne będą: wydruk 10, wydruki 11-14 (fasady domków 
i drzewa), tektura, sztuczne kwiaty, perełki, kolorowe 
skrawki papieru, krepa; pudełka różnej wielkości, rolki 
po papierze toaletowym, nożyczki, klej, duży (długi) 
arkusz tektury lub kartonu.

PLAN ZAJĘCIA:
I. Pogadanka, którą należy zacząć od rozmowy na temat 

znanych dzieciom zawodów. Możemy zapytać:
• Jakie znacie zawody? Czy już wiecie, kim chcielibyście 

zostać w przyszłości? Czy się już nad tym zastanawiacie?
• Jaki zawód jest, waszym zdaniem, najważniejszy? 

(pamiętajmy, by podkreślić ważność i potrzebę wszystkich 
zawodów i prac wykonywanych na rzecz i dla dobra innych)

• A jak należy się przygotowywać do zawodu? (zanim człowiek 
wybierze zawód, powinien o nim jak najwięcej się dowie-
dzieć, a potem kształcić się w tym kierunku)

II. Krótkie podsumowanie i wprowadzenie do lektury: 
Dzieci mogą się dowiedzieć o zawodach od ludzi dorosłych, 
a także z różnych książek. Jest cała seria książeczek 
o zawodach, która się nazywa MĄDRA MYSZ. Mysz tę 
gościmy dziś u nas (pokazujemy dzieciom przygotowaną 
ruchomą mysz, możemy krótko objaśnić, jak została 
wykonana), mamy też kilka książeczek (pokazujemy). 
Czytamy dziś o pracy budowniczego.

III. Czytamy kilka fragmentów książeczki Mam przyjaciela 
budowniczego wydawnictwa MEDIA RODZINA. Po przeczyta-
niu stawiamy dzieciom pytania do tekstu, by sprawdzić, 
na ile uważnie słuchały. Pytamy, czy ktoś chciałby zostać 
budowniczym?

Propozycje prac plastycznych
i zadań dla dzieci:

Wariant I: Wspólne wykonanie projektu Ulica. 
We wprowadzeniu zapowiadamy, że dziś będziemy budować 
i prosimy dzieci o wskazanie, jakie budynki trzeba zbudować 
w mieście. Następnie przedstawimy cel projektu (zbudowa-
nie ulicy) i sposób działania. Możemy podzielić dzieci na 
grupy „specjalistyczne”: „murarze” (wycinają fasady 
z wydruków, przyklejają do pudełek), 

„malarze” (malują je), „drogowcy” (malują drogę, robią 
oznakowanie poziome i pionowe, sklejają drzewa) i in. 
Każde z dzieci może też pracować samodzielnie, a potem 
razem sklejamy z ich prac „ulicę”.
1. Wycinamy z wydruków 11-14 fasady budynków i drzewa.
2. Naklejamy je na kawałek tektury lub sztywnego papieru, 

kolorujemy i wycinamy. Można też tylko pokolorować 
i wyciąć fasady, a następnie przykleić na pudełka lub 
wykorzystać jako szablony i pracować na kartkach z bloku 
technicznego. Pudełka można oklejać dwustronnie.
UWAGA! Należy zachować ostrożność, pracując 
z nożyczkami!

3. Przyklejamy kolorowe fasady na pudełka różnej wielkości 
tak, by domek można było postawić. 

4. W ten sam sposób wykonamy drzewa, naklejając je na 
rurki po papierze toaletowym.

5. Dla przygotowania „drogi” rysujemy na tekturze (długim 
arkuszu) chodnik, trawniki, jezdnię z paskami.

6. Przyklejamy domki wzdłuż ulicy; na trawniku umieszczamy 
drzewa. Osoba dorosła może przymocować prace dzieci 
gorącym klejem.

 Wariant II. Proponujemy dzieciom indywidualne wykonanie 
wiechy, ale najpierw wspólnie wyjaśniamy, co to jest 
(pęk zieleni lub wieniec zatykany na dachu domu na znak, 
że budowa jest na ukończeniu).
1. Wycinamy z wydruku 10 kółko. 

UWAGA! Ostrożnie pracujemy z nożyczkami, zwłaszcza 
wycinając środek kółka!

2. Naklejamy je na kawałek tektury lub sztywnego papieru 
i znów wycinamy.

3. A teraz ozdabiamy kółko według własnego uznania za 
pomocą wszystkich dostępnych ozdób: skrawkami
kolorowego papieru, kwiatami z papieru, które sami 
narysujemy, sztucznymi kwiatami, perełkami. Możemy 
owinąć całe kółko paskami z krepy w różnych kolorach. 

4. Ucinamy od zwiniętej krepy kawałki tak, aby po ich 
rozwinięciu otrzymać długie paski. Dobieramy kolory 
według własnego pomysłu.

5. Przyklejamy lub przywiązujemy paski krepy do kółka: 
wiecha jest gotowa!

V. Podsumowanie. Razem z Myszą chwalimy i nagradzamy 
dzieci. Przypominamy, o jakim rozmawialiśmy zawodzie, 
zachęcamy do samodzielnej lektury książeczki Mam przyja-
ciela budowniczego wydawnictwa MEDIA RODZINA oraz do 
lektury innych książeczek z serii MĄDRA MYSZ.

Miłej zabawy!

Mądra Mysz
autor serii wydawniczej: Ralf Butschkow



Mała mysz z wielkiego miasta: śmieci – największy problem każdego miasta

część 4

M łł i

CEL ZAJĘCIA: 
zastanowić się nad problemem odpadów, uzyskać nowe 
informacje o recyklingu i utylizacji, przeczytać ciekawą 
książeczkę i dobrze się bawić.

Potrzebne będą: wydruk 15 (znaki surowców wtórnych 
z objaśnieniem), kosz (lub inny pojemnik) pełen „śmieci” 
(kubki po jogurcie, torebki po kawie, mące czy cukrze, 
gazety, zadrukowane kartki papieru, plastikowe opakowanie 
po serze, ciastkach, owocach, słoiczek po dżemie, plastikowe 
butelki, stare baterie, zamknięte kartony po sokach i in.), 
duży karton ze „śmieciami” (gazety, kartki, papierowe 
torebki; plastikowe butelki, kubeczki i talerze), kartony 
z naklejonymi arkuszami papieru − żółtym z napisem 
PLASTIK, białym z napisem SZKŁO, niebieskim z napisem 
PAPIER, zielonym z napisem SZKŁO KOLOROWE i mały karton 
ze znakiem „niebezpieczny dla środowiska”.

PLAN ZAJĘCIA:
I. Witamy się, przedstawiamy, rozpoczynamy zabawę.

II. Rozmawiamy z dziećmi o tym, co jest im dobrze znane 
z codzienności: skąd się biorą śmieci? Pokazujemy nasz 
kosz, tłumaczymy: Dziś na śniadanie jadłam/em jogurt, 
płatki i dżem, potem ser i morele, a potem piłam/em kawę 
z cukrem. No i po śniadaniu zostały mi torebki po kawie 
i cukrze, pestki, kubeczek po jogurcie, słoik po dżemie. 
Co z tym zrobić? (wyrzucić do śmietnika). Dobrze, ale po 
kilku dniach mój śmietnik będzie pełny. I co wtedy? 
(wynieść do dużego kubła na dworze). A może powinnam 
to wywalić do lasu? Czy na podwórko do sąsiada? (nie, nie 
możemy śmiecić w lesie, szkodzi to zwierzętom, sprawia, 
że las staje się brzydki, brudny; nie możemy zanieczyszczać 
podwórka sąsiadów, a także parków, ulic, placów). Ale po 
tygodniu duży kubeł będzie pełny i trzeba będzie wyrzucać 
śmieci obok, aż urośnie cała góra śmieci? (nie, przyjedzie 
śmieciarka i wszystko zabierze; śmieciarze posprzątają 
dokoła kubłów; ja natomiast muszę za tę usługę zapłacić). 
Śmieciarka wywiezie moje śmieci i śmieci wszystkich 
mieszkańców mojego osiedla. Zawiezie je na specjalnie 
przygotowane wysypisko śmieci. Tam składuje się odpady 
z całego miasta. Z każdym dniem jest ich coraz więcej. 
Każda rodzina „produkuje” codziennie mnóstwo odpadów. 
Jeszcze więcej śmieci powstaje w zakładach, fabrykach, 
firmach. Czasami są one niebezpieczne, trujące, szkodliwe 
dla ludzi i zwierząt. Dlatego śmieci stają się problemem 
każdego miasta i każdego kraju. Co trzeba zrobić, by było 
ich mniej? (słuchamy odpowiedzi dzieci: kupować mniej, 
w większych opakowaniach, nie marnować zabawek 
i jedzenia, dłużej korzystać z posiadanych rzeczy).

III. Mówimy o tym, jak ważne jest segregowanie śmieci. 
Tłumaczymy, na czym polega segregowanie. Objaśniamy, 
że składowanie śmieci jest bardzo drogie, a segregacja nie 
tylko pozwala zmniejszyć ilość śmieci na wysypisku, ale też  
pozyskać tzw. surowce wtórne dla produkcji nowych przed-
miotów. Np. papier, który stanowi czwartą część odpadów 
w przeciętnym koszu. Wiemy, że papier robi się 
z drzew, które rosną przez wiele lat. A z 1000 kg starego 
papieru (makulatury) można wyprodukować tyle nowego, 
że pozwoli to ochronić 176 drzew.

IV. Pytamy, czy dzieci wiedzą, co jeszcze należy segregować 
i wykorzystywać ponownie (butelki i puszki po napojach, 
plastikowe opakowania, szkło). Z makulatury robi się papier 
toaletowy, z butelek plastikowych − polarowe bluzy, 
z butelek szklanych − nowe butelki i słoiki. Śmieci, które nie 
nadają się do ponownego wykorzystania, można spalać 
i ogrzewać mieszkania. Musimy podkreślić, że nigdy nie 
należy wyrzucać do kosza na śmieci baterii i przeterminowa-
nych leków, które są niebezpieczne dla środowiska!

V. Jak się dowiedzieć, czy śmieć nadaje się do ponownego 
wykorzystania? Do tego służą specjalne znaki na towarach. 
Oto niektóre z nich (wydruk 15). Objaśniamy znaki.

VI. Pomyślimy, co zrobić z zepsutą lodówką czy żelazkiem. 
Są to śmieci, które zabiera specjalny Gratowóz (w Poznaniu) 
i wywodzi na Gratowisko. Tam są unieszkodliwiane.

VII. Zabawa. Spróbujemy wspólnie posegregować zawartość 
naszego „kosza”. Wszystko, co w nim się znajdujemy, 
rozkładamy do przygotowanych pojemników-kartonów.

Zawody. Ustawiamy duży karton ze „śmieciami”, dwa 
mniejsze kartony − jeden na plastik, oklejony żółtym 
papierem z napisem PLASTIK; drugi na papier, oklejony 
niebieskim papierem z napisem PAPIER). Dzielimy dzieci na 
dwie drużyny. Na sygnał „start” uczestnicy po kolei wyjmują 
„śmieć” z dużego kartonu i biegiem niosą do odpowiedniego 
kartonu mniejszego i przy nim czekają na pozostałych. 
Zwycięża drużyna, która szybciej i bez błędów skończy 
wykonanie zadania. Prowadzący pilnuje, by śmieci były 
posegregowane prawidłowo.

VIII. A teraz zastanowimy się, na ile ważna jest praca śmieciarza. 
Przeczytamy wspólnie książeczkę Mam przyjaciela śmieciarza
wydawnictwa MEDIA RODZINA.

Miłej zabawy!

Mądra Mysz
autor serii wydawniczej: Ralf Butschkow


