
Kopciuszek
 i Wróżka – Śmieciuszka



Biedny
Kopciuszek! 

Dziewczyna nie znała zasad segregacji i nie wiedziała, jak uporząd-
kować śmieci. – Chyba nie uda mi się pójść na bal – pomyślała

ze smutkiem. Westchnęła i przez chwilę wyobraziła sobie, że jest
na balu i składa powitalny ukłon księciu. 

Złośliwe siostry, by przeszkodzić Kopciuszkowi, zostawiły górę 
śmieci na podłodze i nakazały, by wszystkie posegregowała,

zanim wyjdzie z domu. 

Wszyscy znacie 
historię Kopciuszka.

Dziś dowiecie się, co stało 
się pewnego wieczoru,
gdy wszystkie dziewczęta
w królestwie wybierały 
się na bal.



Dzięki temu będzie mniej wysypisk,
a Ziemia będzie mniej zanieczyszczona. 

– Kopciuszku – powiedziała, wyczarowując 5 pojemników na śmieci.
– Odpady musisz posegregować, żeby surowce – plastik, papier 

lub metal – można było powtórnie wykorzystać. 

W tej właśnie chwili  w komnacie pojawiła
się Wróżka – Śmieciuszka, by pomóc
Kopciuszkowi uporządkować śmieci.



Pierwszy, niebieski jak Twoje oczy pojemnik przeznaczony jest na 
papier – tłumaczyła Wróżka – Śmieciuszka. – Wrzuć tam gazety,

papiery, kartony po soku, zeszyty i książki. Ale uważaj!
Papiery nie mogą być brudne ani tłuste.

– A do czego jest drugi pojemnik? – zapytała zaciekawiona dziewczy-
na, uśmiechając się z nadzieją.  – Drugi pojemnik, zielony jak trawa, 

przeznaczony jest na szkło – odpowiedziała wróżka.
Wrzucaj tam słoiki, butelki i pojemniki po kosmetykach.



–  A ten śliczny pojemnik, różowy jak łatka na mojej sukience?
– zapytała dziewczyna. – Ten pojemnik, przeznaczony jest na metal 
– odpowiedziała Wróżka. – Wrzuć tam metalowe puszki po konser-
wach i napojach, garnki, nakrętki do słoików i metalowe narzędzia.

– Chyba zapamiętam – powiedział Kopciuszek, przyglądając 
się trzeciemu pojemnikowi. – A co muszę wrzucić tutaj? 

– Ten pojemnik, żółty jak Twoje włosy, przeznaczony jest na
plastikowe butelki, nakrętki, reklamówki i folie.



– Piąty pojemnik, przeznaczony jest na liście, które zagrabisz  
w ogrodzie, skoszoną trawę, obierki warzyw i owoców oraz ogryzki. 

Z odpadów biodegradowalnych powstanie kompost, którym
będziesz mogła nawozić swój ogród.  

Na bal wyczarowałam Ci przepiękną błękitną kreację. Pospiesz się 
teraz, a na pewno zdążysz na bal! Tylko pamiętaj, żeby plastikowe 

butelki i metalowe puszki zgniatać przed wyrzuceniem!

 To powiedziawszy, Wróżka ucałowała Kopciuszka i zniknęła. 



Przyporządkuj pozostałe śmieci
do odpowiednich pojemników. 

Kopciuszek od razu zaczął segregować śmieci,
ale nie zdąży zrobić wszystkiego, jeżeli nie pomożesz.



Udało się!
Udało się! Dzięki Twojej pomocy
piraci posprzątali wyspę.

Dzięki Twojej pomocy Kopciuszek
zdąży na bal i spotka się z księciem! 

Udało się!
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