
Mała mysz z wielkiego miasta: śmieci – uciążliwe i pożyteczne

część 5

Małła myyssz zz

CEL ZAJĘCIA: 
zastanowić się, co można zrobić ze śmieci, przeczytać 
ciekawą książeczkę i dobrze się bawić.

Potrzebne będą: kubeczki po jogurcie bez kolorowych 
nadruków, szary papier do pakowania, kolorowe magazyny, 
małe plastikowe butelki, pudełka, rolki po papierze toaleto-
wym, tektura, klej „Magic”, nożyczki, skrawki materiału, 
plastelina, taśma klejąca, wstążki, guziki, pisaki do plastiku 
(UWAGA: o przyniesienie kubeczków i pudełek możemy 
poprosić uczestników zajęć i ich rodziców).

PLAN ZAJĘCIA:
I. Witamy się, przedstawiamy, wprowadzamy temat zajęcia. 

Krótko objaśniamy, dlaczego śmieci są uciążliwe i w jaki 
sposób mogą stawać się pożyteczne.

II. Czytamy fragment książeczki Mam przyjaciela śmieciarza 
dotyczący problemu przetwarzania śmieci (s. 3-12).

III. Podsumowując, podkreślamy, jak ważne jest powtórne 
wykorzystanie śmieci. Mówimy też o tym, że każde dziecko 
może zostać ekologicznym artystą (oczywiście, tłumaczymy, 
co to znaczy).

IV. Proponujemy uczestnikom zajęć wykonanie zwierzątek ze 
śmieci. Kubeczek po jogurcie czy plastikowa butelka jest 
doskonałą podstawą takiej zabawki. Z pudełek i rolek 
można wykonać pojazdy, domki, zabawkowe mebelki. 
Łączyć elementy można przy pomocy kleju, taśmy klejącej, 
kawałeczków plasteliny. Wszystko zależy od wykonawcy!
UWAGA: zachowujemy szczególną ostrożność, pracując 
z nożyczkami!

Miłej zabawy!!

Mądra Mysz
autor serii wydawniczej: Ralf Butschkow



Mała mysz z wielkiego miasta: zwięrzątko w mieście

część 6

Mądra Mysz

CEL ZAJĘCIA: 
poznać Zuzię, bohaterkę książeczek z serii Mądra Mysz, 
uzyskać podstawowe informacje o opiece nad zwierzętami 
domowymi.

Potrzebne będą: wydruk 17-20 (zadania na zajęcie), wydruk 
16 (maska kotka), kolorowy papier formatu; arkusze (A4) 
papieru w kolorze białym, szarym lub czarnym, nożyczki, 
klej, cienka gumka (z metra) do wykonania maski, ołówek, 
kolorowe (w tym białe) kredki; kilka książeczek o Zuzi z serii 
MĄDRA MYSZ wydawnictwa MEDIA RODZINA (można też 
przygotować akcesoria niezbędne każdemu posiadaczowi 
zwierzęcia domowego).

PLAN ZAJĘCIA:
I. Witamy się. Przedstawiając się, możemy wspomnieć, 
że mamy domowe zwierzątko (jeśli, oczywiście, mamy), 
ponieważ opieka nad zwierzakami jest tematem naszego 
zajęcia.

II. Przedstawiamy Zuzię, opowiadamy o niej, pokazujemy jej
„portret” na ilustracji w książce. Dodajemy, że Zuzia ma 
kotka.

III. Pytamy, czy uczestnicy zajęć mają zwierzęta i jak się nimi 
opiekują. Zachęcamy dzieci, by opowiadały o swojej wiedzy 
i doświadczeniach związanych z posiadaniem zwierzaka. 
Zadajemy pytania (przy ograniczeniu czasowym wybieramy 
tylko niektóre z nich):
•  Co je pies (królik, żółw, chomik − w zależności od tego, 

o jakim zwierzątku rozmawiamy)? A co je kotek? 
Czy podaje mu się witaminy, wodę?

•  Gdzie śpi pies (królik, żółw, chomik)? A kotek?
•  Czy trzeba go kąpać? Czy trzeba po nim sprzątać? 

Dlaczego? (sprzątamy, bo jest to ważne dla zdrowia 
i zwierzęcia, i domowników; nieposprzątany po psie 
chodnik czy trawnik sprawia, że miasto staje się brudne, 
a przecież nikt nie chciałby wdepnąć w psią kupę!)

•  Czy potrzebuje spacerów? A zabawek?
•  Czy lubi być w domu sam? Czy lubi się bawić z ludźmi? 

Jak trzeba się bawić z psem (królikiem, żółwiem)?
 A z kotkiem?

•  Czy ma zły humor? Czy się smuci? Z czego się cieszy?
•  Czy choruje? Co wtedy robić? (mówimy przede wszystkim 

o wizycie u weterynarza, ale koniecznie przypominamy, 
że zwierzęta domowe mogą mieć pasożyty; podkreślamy, 
że po zabawie z nimi konieczne jest umycie rąk; ważne 
jest również przestrzeganie innych zasad higieny − np. 
nie wolno pozwalać psu na lizanie po twarzy czy spanie 
w łóżku domowników).

•   A jeśli piesek czy kotek nam się znudzi, co robimy? 
Czy wyrzucamy go na ulice, wywozimy do lasu? 
(nie, nie możemy się znudzić zwierzakiem, za którego 
ponosimy odpowiedzialność!)

IV. Opowiadamy, jak Zuzia dostała kotka i jak się nim opiekuje 
według książeczki Zuzia i jej kotek wydawnictwa MEDIA 
RODZINA.

Propozycje prac plastycznych
i zadań dla dzieci:
I. Wykonujemy kotka.

1. Wyklejanka (wydruk 17). Wyciąć poszczególne części 
ciała kotka; dla młodszych dzieci elementy kota należy 
przygotować zawczasu. Przykleić na arkusz, dorysować 
wąsy i pyszczek, pokolorować.
UWAGA: Ostrożnie pracuj z nożyczkami! 

2. Maska − dla starszych dzieci (wydruk 16). Wyciąć maskę 
kota (szablon), przyłożyć na arkusz A4, obrysować białą 
kredką lub ołówkiem, wyciąć jeszcze raz. Kredkami 
dorysować wąsy, pyszczek, pokolorować (kotki zazwyczaj 
są pasiate!)

II. Rozdajemy dzieciom kartki z zadaniami.
1. Ogłoszenie (wydruk 18). Przed Tobą ogłoszenie. Dorysuj 

na nim kotka.
2. Znajdź kotka (wydruk 19). Zuzia nie chciała oddać kotka 

pani Wolskiej i schowała go. Czy widzisz, gdzie?
3. Czy wiesz, co potrzebujesz do pielęgnacji kotka? 

(wydruk 20). Na tym obrazku jest dużo różnych przed-
miotów. Oprowadź czerwoną kredką te, które są 
potrzebne do pielęgnacji kotka. 

Miłej zabawy!

autor serii wydawniczej: Ralf Butschkow


