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Nasze przedszkole wie, jak odpady segreguje się! 

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele. 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą zajęć skierowaną do starszych grup 

przedszkolnych (pięcio- i sześciolatków). Proponujemy zarówno przyjazd naszego animatora do 

Państwa przedszkola, jak i zajęcia odbywające się w Pracowni Muchy Odpaduchy przy Miejskim 

Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu*.  

Treści zajęć związane są z segregacją oraz utylizacją odpadów. Do wyboru jest kilka 

tematów, które skupiają się na podstawowej wiedzy z tego zakresu:  

1. Wystarczy niewiele, by zostać ekobohaterem, czyli podstawy selektywnej zbiórki odpadów. 

2. Wszystkie przedszkolaki znają ekoznaki. 

3. Każde dziecko wie, co to jest PSZOK – czyli coś o odpadach problemowych 

i wielkogabarytowych. 

4. Magiczny świat papieru. 

Animator może w kilku grupach zrealizować tę samą tematykę lub każdej z grup 

przedstawić inny temat. Zajęcia opierają się na aktywności dzieci – prowadzący,  przekazując im 

w ciekawy i łatwy sposób wiedzę, dąży do tego, aby dzieci same znalazły odpowiedzi na zadane 

pytania czy rozwikłały przedstawione zagadki. Naszym celem jest, żeby dzieci przeniosły do 

własnych domów informacje i umiejętności, które zdobędą podczas zajęć.  

Zajęcia odbywają się w godzinach między 9.00 a 14.00. Trwają ok. 2 godzin z wliczonymi 

dwiema przerwami na posiłek lub odpoczynek. Podczas zajęć dzieci poznają nowe zagadnienia 

lub utrwalą posiadaną już wiedzę; wezmą udział w grach i zabawach ruchowych oraz obejrzą film 

edukacyjny z Muchą Odpaduchą w roli głównej, a następnie wykonają pracę plastyczną związaną 

z tematem danych zajęć. Całość spotkania z Muchą wieńczy „czas dla fotoreporterów”, podczas 

którego każde dziecko z osobna oraz cała grupa będą mogły zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie 

z maskotką Muchy Odpaduchy. 

Cały harmonogram zajęć oraz dostępne terminy znajdą Państwo w kalendarzu szkoleń na 

stronie internetowej www.mcwe.opole.pl 

 

*Ze względu na infrastrukturę Pracowni, grupa większa niż 12 dzieci zostanie podzielona na dwie mniejsze 

grupy – kiedy jedna będzie uczestniczyć w zajęciach w Pracowni, druga skorzysta z zajęć o tematyce 
przyrodniczej lub plastycznej. Po jednej jednostce lekcyjnej nastąpi zmiana grup. 
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