
„Kiciuś Perski i pomysł na recykling” – rozmowa o rozwoju, ekologii na podstawie 

opowiadania, utrwalenie wymowy pojęcia recykling, rozwijanie wyobraźni. 
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– Czy wiecie, co to jest ekologia? – spytała pani. 

Nikt się nie odezwał. 

– Moim zdaniem Sylwia wie na pewno, bo będzie naukowcem! – wyrwała się Sandra Sojka. 

– Wiem – zgodziła się Sylwia. – Ale nie powiem. To poważny temat dla poważnych naukowców. 

Przedszkolaki nie zrozumieją. 

Pani oznajmiła, że spróbuje jakoś w prostych słowach opowiedzieć o ekologii, tak żeby zrozumiały 

nawet te przedszkolaki, które nie są poważnymi naukowcami. 

Okazało się, że ekologia to dbanie o to, żeby nie zaśmiecać świata. 

– Gdyby każdy z naszego przedszkola używał tylko jednorazowych kubeczków, to za rok 

góra z tych kubeczków byłaby ze trzy razy większa od naszego przedszkola – mówiła pani. 

Potem jeszcze opowiedziała, że sposobem, żeby nie produkować coraz większej góry śmieci, 

jest recykling. To znaczy, że można ze starego sitka zrobić klosz na lampę. 

– Każdy, kto dba o czystość Ziemi, dba też o siebie – powiedziała pani na koniec. – A to znaczy, 

że staje się lepszy. Dlatego mam dla was zadanie: na jutro wymyślcie własny ekologiczny 

sposób na recykling śmieci! 

Następnego dnia wszyscy byli ciekawi swoich pomysłów, a najbardziej – pomysłu Sylwii 

Sowy, która, jak wiadomo, jest już prawie prawdziwym naukowcem, a jak dorośnie, będzie 

latać w kosmos. 

Krysia Kuna przyniosła pudełko po butach, które okleiła kolorowym papierem. 

– Teraz to moje ulubione pudełko na rożności! – oznajmiła. 

Jurek Jeżyk wymyślił, że z puszki po zielonym groszku zrobi pojemnik na ołówki. Basia 

Orzeszko przecięła na pół plastikową butelkę, owinęła ją kolorową bibułką, a do środka włożyła 

malutkie lampeczki. Wyglądało to jak bardzo piękny lampion. Sylwia ze starego krzesła 

i czterech puszek z napojem gazowanym zrobiła krzesłolot. 

– Jeszcze jest w fazie testów, ale już czuję, że to będzie sukces – powiedziała. 

– A ty, Kiciusiu? Masz jakiś pomysł na recykling? – spytała pani. 

– Nie sądzę, proszę pani! – odezwała się Sandra Sojka. – Nic nie przyniósł, sama widziałam! 

Kiciuś, który leżał na swoim stałym miejscu pod kaloryferem, obudził się i rozejrzał. 

– Nic nie przyniosłem, bo wiedziałem, że nie muszę – oznajmił. – Proszę bardzo: znajduję 

śmieć… – tu Kiciuś podniósł spory kawałek folii bąbelkowej, w którą Sylwia okręciła swój ekologiczny 

krzesłolot – …a teraz przystępuję do recyklingu. To już nie śmieć, tylko kołdra! 

I Kiciuś przykrył się folią. 

– Jeśli to nie jest ekologia, to już nie wiem, co nią jest – dodał. 

A pani i przedszkolaki pewnie zaczęliby mu bić brawo, gdyby Kiciuś od razu nie zasnął… 
 

 

Rodzic pyta:  

Czy pamiętasz, co zrobiły zwierzątka ze starych przedmiotów? (pudełko po butach 

– pudełko na rożności, puszka po grochu – pojemnik na ołowki, folia bąbelkowa – kołdra, 

butelka – lampion, krzesła i puszki – krzesłolot)  

 

A jaki jest wasz pomysł na nowe życie dla tych przedmiotow? Co byś z nich zrobił/a?  

 

Po wysłuchaniu pomysłów dzieci rodzic podsumowuje rozmowę:  

 

Zamiast wyrzucać na śmietnik stare przedmioty, możemy je ponownie wykorzystać, 

czasem zmieniając ich wygląd i przeznaczenie. Takie ponowne wykorzystanie starych 

przedmiotów to recykling. (dzieci powtarzają kilkakrotnie wyraz) Gdy dbamy 

o nasze najbliższe otoczenie, nie zaśmiecamy go, wykorzystujemy ponownie stare przedmioty, 

zamiast je wyrzucać – wtedy jesteśmy jak Krasnoludki -Ekoludki. Dbamy o Ziemię. 

 


