
SCENARIUSZ ZAJĘĆ EKOLOGICZNYCH DO GRY 
„WIEWIÓRKA GOSIA” 

DLA KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

    TEMAT: PORZĄDKI Z WIEWIÓRKĄ GOSIĄ.

Cel główny: 

Przybliżenie uczniom problematyki segregacji odpadów oraz postępowania w kwestii tzw. odpadów 
nietypowych (elektrośmieci, odpadów niebezpiecznych).

Cele operacyjne:

Po zajęciach uczeń:
-- wie, jaki wpływ na środowisko mają nasze codzienne czynności,
- potrafi odpowiednio segregować odpady,
- wie co zrobić z odpadami nietypowymi np. sprzęt elektryczny i elektroniczny, leki,
- poznaje i rozumie zjawisko recyklingu,
- prezentuje zachowania pro środowiskowe.

Formy:

- praca indywidualna
- p- praca grupowa

Metody:

- słowna (pogadanka),
- problemowa („burza mózgów”),
- pokazowa (gra multimedialna).

Środki dydaktyczne:

- gra multimedialna „Wiewiórka Gosia”

    PRZEBI    PRZEBIEG ZAJĘĆ

Uczniowie wchodzą na stronę:
 
https://jestemekowkrakowie.pl/lekcja/edukacja-ekologiczna-z-zakresu-ksztaltowania-srodowiska-
w-krakowie-segregacja-odpadow/ (jeśli nie ma możliwości technicznych, gra może być zaprezentowana na dużym 
ekranie dla całej grupy). Celem uczniów jest zebranie wirtualnych wizerunków wiewiórki Gosi. Każdy wizerunek 
dziecko otrzymuje po ukończeniu zadania z konkretnej planszy. 



POGADANKA 

– nauczyciel wprowadza dzieci w tematykę gry. Przypomina jak ważne jest odpowiednie obchodzenie się 
z odpadami domowymi oraz tymi nietypowymi (odpowiednio posegregowane i zutylizowane odpady mogą 
dostać „drugie życie”).

    PRZEBIEG GRY

    STRONA STARTOWA GRY  ZDJĘCIE RODZINY.
 

Prowadzący wraz z dziećmi może wymyślić jak rodzina widoczna na zdjęciu się nazywa. Następnie tłumaczy, 
że dzisiaj zadaniem uczniów będzie pomoc rodzinie w rozwiązaniu kilku problemów związanych z odpadami w domu. 

Wiewiórka Gosia, która pojawi się w grze, przyzna dzieciom wirtualne orzechy za każde dobrze wykonane zadanie. 

    PLANSZ    PLANSZA  „SALON”  ZNAJDŹ   WSZYSTKIE   PRZEDMIOTY,   KTÓRE   ZASILANE  SĄ  NA  PRĄD  LUB    
    BATERIE.

Prowadzący wyjaśnia, że w salonie znajduje się sporo przedmiotów (13) zasilanych na prąd lub baterie. Takie 
przedmioty nie mogą trafić do zwykłych koszy (są dużym zagrożeniem dla środowiska), ale muszą zostać odwiezione 
do najbliższego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK). 

Za każdy odnaleziony przedmiot uczeń otrzymuje wirtualny orzech.

        PLANSZA „KUCHNIA”  NA TEJ PLANSZY DZIECI MOGĄ  URUCHAMIAĆ  URZĄDZENIA  KUCHENNE,     
    OTWIERAĆ LODÓWKĘ ITP. 

Prowadzący może zdecydować do omówienia jakiej tematyki wykorzysta planszę:

- po otworzeniu lodówki uczniowie mogą mieć za zadanie wybrać do jakich koszy trafią opakowania 
i przeterminowana żywność,

- uczniowie przyglądają się wszystkim odpadom na planszy i decydują do którego kosza powinny trafić (to samo 
zadanie będzie do wykonania na następnej planszy),

-- podobnie jak na planszy „Salon”, prowadzący może poprosić uczniów o wskazanie przedmiotów nadających się na 
PSZOK (nie da się ich zaznaczyć, dzieci mogą je wymieniać ustnie) – wszystkie sprzęty kuchenne działające na prąd, 
kuchenka, piekarnik, okap, a nawet meble.



    

    PLANSZA „KOSZE NA ODPADY”  BURZA MÓZGÓW.
 

PProwadzący pyta dzieci o zwyczaje związane z segregacją odpadów w ich domach. Przypomina, że każdy powinien 
mieć w domu 5 koszy. Razem z uczniami przypomina kolory koszy i ich przeznaczenie (zielony – szkło, niebieski – 
papier, żółty – plastik, czarny – zmieszane, brązowy – bioodpady). Nauczyciel może podać kilka przykładów odpadów 
i zapytać, do którego kosza trafią (np. słoik – szkło, stłuczona szklanka – zmieszane, kubek po jogurcie – plastik, 
gazeta – papier, ogryzek po jabłku – bioodpady). 

Następnie zadaniem dzieci jest dopasowanie zużytych przedmiotów przedstawionych na planszy 
do odpowiednich kolorów koszy (te same przedmioty znajdowały się na planszy „Kuchnia”).

ZZa dobrze wykonane zadanie dzieci otrzymują kolejny wizerunek wiewiórki.

    PLANSZA „ŁAZIENKA”  ZNAJDŹ  WSZYSTKIE  PRZEDMIOTY,  KTÓRE  ZASILANE  SĄ  NA  PRĄD  LUB                 
    BATERIE.

Prowadzący prosi dzieci o zaznaczenie 9 przedmiotów elektrycznych i elektronicznych. Następnie dzieci 
przypominają, co powinno się zrobić z takimi przedmiotami, kiedy nie nadają się już do użytku (dostarczyć 
do PSZOK-u).

Za dobrze wykonane zadanie dzieci otrzymują kolejny wizerunek wiewiórki.
  

    PLANSZA  „GARAŻ”  NA TEJ PLANSZY DZIECI MOGĄ SPRAWDZAĆ  I  URUCHAMIAĆ  PRZEDMIOTY 
    W GARAŻU: KOSIARKI, WIERTARKĘ ITP.

Zadaniem dzieci jest wymienić przedmioty, które ze względu na bezpieczeństwo środowiska nie mogą się znaleźć 
w domowych koszach, ale muszą być dostarczone do PSZOK-u (np. kosiarka, stare opony, wiertarka, opakowania 
po lakierach i farbach).

Wizerunek wiewiórki dzieci otrzymują po kliknięciu strzałki prowadzącej do następnej planszy.

        PLANSZA   „APTEKA”     DZIECI   DOWIADUJĄ   SIĘ   CO   ZROBIĆ   ZE   STARYMI    LEKARSTWAMI
    I OPAKOWANIAMI PO NICH DOSTARCZYĆ DO SPECJALNYCH KOSZY W APTECE.

Prowadzący może zrobić krótką pogadankę na temat niebezpieczeństw jakie niesie ze sobą wyrzucanie lekarstw 
do zwykłych koszy lub wylewanie do kanalizacji (zatrucie środowiska, wymieranie zwierząt 
i choroby ludzi). Ważne też, aby przypomnieć uczniom, że do koszy na plastik mogą trafić jedynie puste blistry 
po tabletkach. 

Wizerunek wiewiórki dzieci otrzymują po kliknięciu strzałki prowadzącej do następnej planszy.



    

    PLANSZA  „LAS”    ZADANIEM   UCZNIÓW   JEST   ODNALEZIENIE   NA   PLANSZY   WSZYSTKICH     
    ODPADÓW WYRZUCONYCH PRZEZ LUDZI DO LASU.
 

„„Burza mózgów” – dzieci wspólnie z nauczycielem zastanawiają się dlaczego wyrzucanie odpadów w miejscach do 
tego nieprzeznaczonych jest groźne (śmierć i kalectwo zwierząt, zaburzenie ekosystemu, niebezpieczeństwo pożaru, 
skaleczenia ludzi itp.). Następnie prowadzący prezentuje uczniom numer do Straży Miejskiej i tłumaczy, że za każdym 
razem, gdy napotkamy tzw. „dzikie wysypisko” powinniśmy zadzwonić po Straż, która zajmie się odpadami 
i odpowiednim ukaraniem tego, kto je podrzucił.

Za dobrze wykonane zadanie dzieci otrzymują kolejny wizerunek wiewiórki.

    PLANSZE „PIEŃ DRZE    PLANSZE „PIEŃ DRZEWA”  ZADANIEM  DZIECI  JEST  DOPASOWAĆ  POSZCZEGÓLNE ODPADY DO         
    CZASU ICH ROZKŁADU.

„Burza mózgów” – dzieci odpowiadają na pytanie: „W jaki sposób możemy ocenić wiek drzewa?” (licząc słoje). 
Następnie prowadzący tłumaczy, że każdy, nawet najmniejszy odpad, potrzebuje czasu żeby się rozłożyć, a są i takie, 
które nie rozkładają się nigdy (np. szkło). Dlatego tak ważne jest wyrzucanie odpadów w miejscach do tego 
przeznaczonych i nadawanie im „drugiego życia”. 

Dzieci wybierają po kolei przedmioty i umieszczają w kolorowych paskach oznaczających długość rozkładu.

ZZa dobrze wykonane zadanie dzieci otrzymują kolejny wizerunek wiewiórki.

    PODSUMOWANIE: 

Na koniec gry prowadzący gratuluje dzieciom dobrze wykonanego zadania oraz wraz z grupą podsumowuje 
najważniejsze punkty, które uczniowie przyswoili w trakcie zadań.

    UTRWALENIE MATERIAŁU: 

Jako ćwiczenie utrwalające zdobytą wiedzę, nauczyciel może poprosić dzieci o: 

- wykonanie pracy obrazującej prawidłowe zachowania dotyczące segregacji odpadów, 

-- wykonanie wspólnej pracy z rodzicami, polegającej na znalezieniu w domu przedmiotów nadających się do PSZOK-u 
i wizyty w jednym z takich punktów w mieście (adresy do znalezienia na stronach internetowych MPO).
 


