
 
 
Temat kompleksowy:  „Rady na odpady” 
 
Temat zajęć: „Co to jest recykling?” 
 
Cele zajęć: 
 
- dziecko poznaje pojęcia: odpady, makulatura, recykling 
- uwrażliwienie dzieci na to w jaki sposób mogą ratować środowisko, m.in. segregując śmieci, 
oddając baterie do specjalnych pojemników, zbierając puszki  
 
 
Metody: 
oglądana –  ekspozycja, pokaz  
słowna –  rozmowa, wypowiedzi dziecka, instrukcje nauczyciela 
czynna –  zadań stawianych dzieciom do wykonania 
Pomoce: pudła kartonowe, butelki typu PET, butelki szklane, puszki aluminiowe, tektura, gazety, 

papier 
 
Przebieg zajęć: 
 

1. Pokaz różnego rodzaju odpadów i nazywanie ich. 
      Nauczyciel demonstruje po kolei odpady – surowce wtórne: papier, stare gazety, tekturę, 
butelki PET, butelka szklana, puszki aluminiowe. Dzieci nazywają odpady. 
CZY WIESZ, ŻE: każdy Polak produkuje 300kg śmieci rocznie. Razem z odpadami przemysłu 
daje to 135ml ton! 
 
 
2. Wyjaśnienie pojęć- „burza mózgów”- dzieci z pomocą nauczyciela próbują zdefiniować 
następujące pojęcia. 

 
ŚMIECI – zużyte przedmioty – powstałe dlatego, że człowiek je   
       wcześniej wykorzystywał, teraz są już nieprzydatne 
 
MAKULATURA – zużyty papier, pudła, itp. Przeznaczony jako surowiec         
wtórny do produkcji papieru 

 
RECYKLING – powtórne wykorzystywanie surowców, gdzie zużyte     
                                   surowce wtórne zwracane są do ponownego przetworzenia np. 
 przerób puszek: CZY WIESZ, ŻE w Polsce rocznie zużywa się 400mln aluminiowych 

puszek, które można powtórnie przetworzyć i wykorzystać. Sześć puszek złomu to 
oszczędność energii równej spalaniu jednego litra paliwa. 

 przerób makulatury na nowy papier: CZY WIESZ, ŻE do produkcji jednej tony papieru 
potrzebnych jest 17 drzew i 26,5 tyś. Litrów czystej wody. 

 przerób plastiku na nowe plastikowe produkty  
 przerób szkła na nowe szklane produkt: CZY WIESZ, ŻE każda szklana butelka ponownie 

wprowadzona do obiegu pozwala zaoszczędzić energię potrzebną do świecenia 100- watowej 
żarówki przez 4 godziny lub zasilania telewizora przez 1,5 godz. 

 przerób starych materiałów tekstylnych np. na nowe chodniki 
 przerób odpadów kuchennych i ogrodowych na kompost   

 
3. Przekazanie najważniejszych informacji o puszkach i bateriach: 

 



 

TO WARTO WIEDZIEĆ! 

Baterie to odpady niebezpieczne dla środowiska naturalnego! 
 

 Czy wiesz, że:                                                        
Polacy rocznie zużywają ok. 240 milionów jednorazowych baterii, które w większości przypadków 
zawierają metale ciężkie (ołów, kadm, nikiel, cynk i rtęć), które nie ulegają neutralizacji . Baterie 
mają bardzo krótki żywot i szybko trafiają do kosza, a uwalniane z nich metale ciężkie oraz cały 
szereg substancji toksycznych lub żrących wchodzących w skład baterii stanowią poważne 
zagrożenie  

 Ołów - jest pierwiastkiem trującym i praktycznie niezniszczalnym. Związki ołowiu mają 
negatywny wpływ na stan zdrowia organizmów żywych, na rozwój roślin i procesy 
zachodzące w środowisku wodnym. U ludzi ołów uszkadza praktycznie wszystkie komórki i 
narządy. Jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci i młodzieży.  

 Kadm - jest pierwiastkiem niezwykle toksycznym. Niezależnie od drogi wchłaniania, 
głównym miejscem magazynowania metalu są wątroba i nerki, a także trzustka, jelita i 
gruczoły, oraz płuca. Powoduje anemię i choroby kostne.  

 Rtęć- związek silnie trujący. Do organizmu dostaje się zarówno przez przewód pokarmowy, 
jak i przez drogi oddechowe. Najsilniejszy szkodliwy wpływ rtęci dotyczy ośrodkowego 
układu nerwowego.  

Baterie są wszędzie tam, gdzie możesz usłyszeć dźwięk i/lub zobaczyć światło, a więc w zabawce, 
kartce pocztowej, budziku, latarce, aparacie fotograficznym, itp.        
Prawie 90% sprzedawanych w Polsce baterii to baterie jednorazowe.  

 
Dobre rady: 

 Używaj akumulatorów zamiast zwykłych baterii 
 Wyjmij baterie z zabawek 
 Nie wyrzucaj do śmietnika 
 Oddzielaj baterie od pozostałych odpadów 
 Zużyte baterie przynoś do punktu selektywnej zbiórki np. do naszej szkoły i wrzuć je do 

specjalnego pojemnika (taki pojemnik znajduje się przy portierni oraz w sali 015) 
 

REGULAMIN ZBIÓRKI PUSZEK W NASZEJ SZKOLE! 
 Cele zbiórki 

        Rozpowszechnianie  w szkole, społeczności lokalnej wiedzy na temat możliwości 
powtórnego wykorzystania opakowań aluminiowych oraz płynących z tego pożytków 
ekologicznych i ekonomicznych, 

        Wdrażanie do działań całej społeczności szkolnej mającej na celu zbieranie puszek 
aluminiowych  

        Rozwijanie wrażliwości i emocjonalnej chęci działania na rzecz ochrony zasobów 
naturalnych 

        Możliwość udziału każdego dziecka- szansa dla wszystkich. 
1. W zbiórce  mogą brać udział uczniowie klas I- VI naszej szkoły. 
2. Liczba uczestników z danej klasy jest nieograniczona. 
3. Zbiórka puszek trwać będzie od 06.09.2010r. do 03.06.2011 r. 
4. Puszki przyniesione do szkoły mają być policzone i podpisane (imię i nazwisko, klasa) 
5. Puszki przekazywać można do sali 015 do p. K. Tuczyńskiej lub p. B. Wielgosińskiej 
6. Fundusze uzyskane ze sprzedaży puszek przekazane zostaną wychowawcom klas, które 

zaangażowały się w akcję. Wychowawcy dysponują otrzymanymi pieniędzmi według 
własnego uznania lub w porozumieniu z uczniami i rodzicami (fundując nagrody najbardziej 
zaangażowanym uczniom lub całej klasie) 

 
 


