
Zabawy z planszą edukacyjną 
"Segregowanie odpadów"



Poniżej znajdują się propozycje 
zabaw, do których w kreatywny 

sposób wykorzystasz naszą 
planszę. 

 
Rodzaj zabawy dostosuj do 
indywidualnych możliwości 

dziecka. Młodsze dzieci powinny 
bawić się pod opieką osoby 

dorosłej. 
 



 Dopasuj elementy do planszy
 

Wyciągnijcie wszystkie elementy 
planszy na środek. 

Nazwij je razem z dzieckiem. 
Nazwijcie kolory koszy na planszy i 

porozmawiajcie o nich. 
Dopasujcie do planszy wszystkie 

elementy. 
 





Z czego to jest zrobione?
 

Wyciągnijcie wszystkie elementy 
planszy na środek. Nazwij je razem z 

dzieckiem.  
Opowiedz dziecku z czego może być 

zrobiona każda rzecz np. torba foliowa 
z plastiku, skarpetka z bawełny, autko 

do zabawy z plastiku lub drewna. 
Posegregujcie wszystkie elementy i 

dopasujcie do planszy. 
 



karton

reklamówka

kubek
 jednorazowy

zabawka



Stwórz grupy
 

Posegregujcie ruchome elementy 
według Waszego pomysłu. 

Na przykład - resztki jedzenia, 
opakowania, rzeczy z kolorem 

niebieskim. Opowiedz o nich dziecku 
lub porozmawiajcie wspólnie, a 

następnie dopasujcie elementy do 
odpowiednich otworów. 

 
 



jedzenie

rzeczy, które można
 znaleźć w domu



Zabawa w śmieciarkę
 

Na podłodze przygotuj imitację drogi 
(np. z taśmy samoprzylepnej).

Poproś dziecko o przygotowanie autka, 
które będzie Waszą śmieciarką. 

Porozrzucajcie ruchome elementy 
planszy dookoła drogi, a na końcu 

połóżcie planszę, która będzie sortownią. 
Zadaniem dziecka jest przejazd 

śmieciarką, zebranie wszystkich śmieci i 
posegregowanie ich do odpowiednich 

koszy.



plansza - sortownia

śmieciarka

ruchome 
elementy planszy



Do czego służy ten przedmiot?
 

Porozmawiajcie o każdym ruchomym 
elemencie planszy. Zadawaj dziecku 

pytania związane z każdym przedmiotem. 
Na przykład - na jaką część ciała 

zakładamy skarpetkę? Co najczęściej 
znajduje się w plastikowej butelce? Do 

czego potrzebna jest plastikowa torba? 
W domowej wersji tej zabawy możesz 

zapytać dziecko czy macie te przedmioty w 
domu i poprosić o przyniesienie ich.

 



reklamówka

szklane butelki

książka

skarpetka



Historyjka obrazkowa
 

By rozbudzić wyobraźnię i kreatywne 
myślenie możecie pobawić się w 

losowanie ruchomych elementów i 
tworzenie krótkich historyjek.

 



rybka na drugie śniadanie zjadła jabłko,
później postanowiła założyć na ogonek skarpetkę i 

poczytać ciekawą książkę



Drugie życie śmieci
 

Porozmawiajcie wspólnie czy śmieci z 
planszy (wyjmowane elementy) 
mogą być jeszcze w jakiś sposób

wykorzystane. Czy dziurawą skarpetkę 
możemy do czegoś wykorzystać? Czy 
z puszki możemy jeszcze coś zrobić?

 



z plastikowej butelki
 zrób doniczkę

z kubeczka zrób 
pojemnik na kredki

z kartonu zrób 
auto zabawkę

ze słoika 
zrób wazon



Zaśmiecony ocean
 

Przygotuj imitację morza lub oceanu 
(niebieski brystol, blok rysunkowy 

pomalowany na niebiesko, kawałek 
niebieskiego materiału). Dziecko może 

stworzyć podwodny świat - narysować ryby, 
ośmiornice, wodorosty itp. Wrzućcie do 

morza ruchome elementy planszy. 
Porozmawiaj z dzieckiem o tym, że 

niesegregowane śmieci trafiają do mórz, 
szkodząc zwierzętom wodnym. Następnie 
zabawcie się w rybaka łowiącego śmieci i 

posegregujcie do odpowiednich koszy.





Dobrej zabawy!



https://halotuziemia.com
https://www.instagram.com/halo 
tuziemiacom

Jeśli zabawy spodobały się Tobie i 
Twojemu dziecku to podziel się 
opinią na naszej stronie www i 

Instagramie:
 

 


