
Kampania „Bielsko-Biała chroni klimat”  
edycja 2020 

Formuła zajęć  
w grupach przedszkolnych  

realizowanych w ramach konkursu  
„Szanuj energię, chroń klimat”  

 



Konkurs : Szanuj energię, chroń klimat 
Kategoria konkursowa : PRZEDSZKOLA 

Twórca kategorii:  Zakład Gospodarki Odpadami S.A. 
 

KOLOROWY RECYKLING 
Temat: 

Przedmiot konkursu: Piosenka ekologiczna – „Recykling song” 

 



ZAJĘCIA TEMATYCZNE:  
 

Etap I 

„Kolorowy recykling” to cykl bezpłatnych warsztatów prowadzony 
w przedszkolach przez pracowników działu edukacji ekologicznej 
ZGO S.A.  

Jest to pomoc w przygotowaniu pracy konkursowej, jaką jest piosenka 
ekologiczna „Recykling song”. 

Motywem przewodnim zajęć są kolory frakcji segregacji odpadów, jakie 
obowiązują na terenie Bielska-Białej. Na takich warsztatach dzieci dowiedzą się: 

* Dlaczego segregujemy odpady i jak prawidłowo powinniśmy to 
robić ? 
* Jak postępować z odpadami oraz co robić , aby było ich mniej? 
* Co to jest recykling i co może powstać z odpadów? 



Etap I 
A to wszystko z wykorzystaniem dobrej zabawy: 

 
Najpierw „MRÓWKA prawdę Ci powie …” czyli 

interaktywna bajka dla dzieci, podczas której główny 

bohater opowie dzieciom kilka słów o segregacji oraz zada pytania, na 
które same dzieci będą musiały odpowiedzieć.  



Etap I 
Następnie poprzez zabawę utrwalamy poznane treści. 

ZABAWA  
W KOLOROWY 

RECYKLING  
Z WYKORZYSTANIEM 

CHUSTY 
ANIMACYJNEJ, 
WORECZKÓW  

I SZARF 



Etap I 
Następnie poprzez zabawę utrwalamy poznane treści. 

ZABAWA W SEGREGACJĘ 
ODPADÓW  

Z WYKORZYSTANIEM  

GRY 
WIELKOFORMATOWEJ 

ORAZ KOSTKI  



Etap II 

PRACA KONKURSOWA: 

PIOSEKNA EKOLOGICZNA „RECYKLING SONG”  

 
Zadanie przedszkoli polega na przygotowaniu i zaśpiewaniu 
piosenki „Recykling song” (do 10 min.), której tematyka związana 
jest segregacją odpadów, recyklingiem, itp. Do tego celu można 
wykorzystać instrumenty z recyklingu, recyklingowe przebranie 
lub inne aranżacje nawiązujące do przeprowadzonych zajęć. 
Nagraną piosenkę w pliku .mp4 lub .wmv należy dostarczyć do 
OSE na płycie CD/DVD do 31.03.2020 r. Przedszkole jako 
uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 pracę. 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
 

Katarzyna Olek 
Specjalista ds. edukacji ekologicznej 

 

e-mail: kolek@zgo.bielsko.pl 

tel.: 33 82 97 590, mobile: 606 236 834 

 

Zakład Gospoadarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej 

ul. Krakowska 315 D 

43-300 Bielsko-Biała 

 


