WAŻNA AKCJA
SEGREGACJA
BIOODPADY
PLASTIK I METAL

PAPIER

SCENARIUSZ LEKCJI
WPROWADZENIE DO TEMATU
O SEGREGACJI
Kluczowe pojęcia: segregacja odpadów, frakcje odpadów, aktywizacja
społeczna.
Cele lekcji: zwrócenie uwagi dzieci na problem zaśmiecania środowiska,
wspólnie zaproponowanie rozwiązań problemu, zainspirowanie dzieci
do podjęcia działań w swoich domach i szkołach.

PRZEBIEG LEKCJI:
1. Obejrzyjcie bajkę "Eko-patrol" na kanale YouTube Fundacji CultureLab.
2. Rozmowa na temat bajki. Po obejrzeniu bajki zadaj dzieciom kilka
pytań:
Dlaczego foka była nieszczęśliwa? Co jej przeszkadzało w pływaniu i
łowieniu ryb?
Skąd się biorą śmieci w morzu?
Ja nasi bohaterowie zdecydowali rozwiązać problem śmieci na
miejscowej plaży?
Jakie hasła były na plakatach naszej drużyny?
Gdzie nasza drużyna, mimo ogromnego wysiłku, popełniła błąd w
segregacji śmieci?
Czy nasz eko-patrol się poddał? Jak naprawił swój błąd?

3. Szukanie definicji. Zadaj dzieciom kilka dodatkowych pytań,
dotyczących rozwiązania głównego problemu przedstawionego w bajce:
Jaki był główny problem, który chcieli rozwiązać nasi bohaterowie?
W jaki sposób nasi bohaterowie podeszli do rozwiązania problemu?
Czy czekali, aż problem rozwiąże się sam, czy podjęli aktywne
działania?
Dlaczego warto angażować się w lokalne problemy społeczne, nawet
jeżeli jest się dzieckiem? Poszukajcie przykładów takich problemów, w
rozwiązaniu których może wziąć udział dziecko.
4. Praca w grupach. Podziel dzieci na 2-4 grupy, niech każda z nich
zastanowi się nad rozwiązaniem postawionego zadania.
Zadanie. Wyobraź sobie, że widzisz jak twój kolega wrzuca do kosza z
bioodpadami plastikową butelkę. Jak go przekonasz, że tak robić nie
wolno i jakich użyjesz argumentów, żeby zaczął segregować śmieci?

5. Podjęcie działań.
Zastanówcie się wspólnie, kto mógłby zostać bohaterem dbającym o
środowisko? Jakie powinien mieć cechy?
Co taki bohater mógłby robić? Czy to koniecznie powinny być działania
spektakularne, na wielką skalę? Czy mogą to być działania lokalne, ale
regularne?
Które z dzieci byłoby gotowe zadeklarować swoje działanie na rzecz
segregacji śmieci (segregacja odpadów na 5 frakcji, zrobienie
kompostownika w domu, ograniczenia zużywania plastiku, zbieranie
makulatury, informowanie sąsiadów o potrzebie prawidłowej segregacji
śmieci)?
Zapytaj dzieci, jakie działania są bardziej efektywne: te które prowadzą
same czy te, które realizują w grupie?
6. Mikrodziałania w grupie.
Przedstaw dzieciom ściągawkę - pomoc segregacyjną z zał. 1.
Jeśli możesz, wydrukuj ją i zawieś w klasie tak, żeby każdy mógł z niej
skorzystać.
Jeśli jeszcze nie macie w klasie koszy na śmieci do segregacji 5 frakcji,
zastanówcie się wspólnie, gdzie je można byłoby ustawić i jak
wprowadzić zasady segregacji w klasie tak, żeby wszyscy mogli i chcieli
zaangażować się we wspólną sprawę.

EKSPERYMENT ZE ŚMIECIAMI
Cel eksperymentu: pokazać dzieciom, jak wybory konsumenckie
każdego z nas wpływają na środowisko.
Co będzie nam potrzebne:
kilka produktów (kasza gryczana, ryż lub herbata) zapakowanych w
pojedyncze opakowania oraz kilka tych samych podzielonych w swoich
opakowaniach na kilka porcji. Zwróćcie uwagę, żeby waga produktów
w pojedynczym opakowaniu i waga produktów zapakowanych w kilka
opakowań były jeśli na takie same, to podobne.
po dwie miski dla każdego produktu
nożyczki

PRZEBIEG EKSPERYMENTU:
1. Otwórzcie pierwsze opakowanie, w którym produkt nie został
podzielony na porcje i wysypcie zawartość do pierwszej miski.
Opakowanie odłóżcie.
2. Otwórzcie opakowanie zawierające porcje i wysypcie zawartość
każdego woreczka do drugiej miski. Wszystkie woreczki odłóżcie w
osobne miejsce.
3. Porównajcie ilość produktu w dwóch miskach (powinna być taka sama
lub bardzo podobna).

4. Porównajcie ilość opakowań, które pozostały po wysypaniu ich
zawartości do misek. W którym wypadku śmieci jest więcej? Które
opakowanie jest bardziej przyjazne dla środowiska i dlaczego? Dlaczego
watro zwracać uwagę na opakowanie przedmiotu, który kupujemy? Jak
powinno wyglądać opakowanie przyjazne środowisku?

Dla nauczyciela:
Opakowania, które są dzisiaj w powszechnym użytku, to poważny
problem dla środowiska. Problemem jest nie tylko ich ilość, lecz
także surowiec, z którego są wyprodukowane. Ostatnio dużo się
mówi o plastiku, który ma bardzo długi cykl rozpadu, co oznacza, że
leżąc w ziemi nie rozkłada się przez 400, a czasem nawet 1000 lat.
Istnieje również szeroka grupa produktów, która wykorzystuje
opakowania składające się z kilku różnych materiałów (np. tetrapaki),
co znacznie utrudnia lub wręcz uniemożliwia (np. papier powlekany
folią) recykling. Na te właśnie szczegóły warto zwracać uwagę
podczas zakupów, tak, aby tam gdzie to możliwe ograniczyć
produkty wykorzystujące opakowania z tworzyw sztucznych i unikać
opakowań wielomateriałowych.

GRA AKCJA SEGREGACJA
Cel gry: przybliżyć dzieciom podstawy segregacji śmieci, zapoznać je z
pojęciem pięciu frakcji odpadów oraz niektórymi wyjątkami, o których
powinniśmy pamiętać przy segregacji śmieci.
Co będzie nam potrzebne:
Kartki z przykładami śmieci i odpadków (zał. 2)
Kartki z 5 pojemnikami
Przygotowanie do gry:
1. Dzieci ustawiają się w kole, jedno wchodzi do środka.
2. Każde dziecko (oprócz stojącego w środku) otrzymuje obrazek
przedstawiający jakiś rodzaj odpadku. Przykłady obrazków możesz
znaleźć w zał. 2.
3. Poza kołem rozłóż obrazki 5 kolorowych śmietników-pojemników na
śmieci (biały – do szkła przezroczystego, zielony – do szkła kolorowego,
żółty – do plastiku i metalu, niebieski – do papieru, brązowy – na
bioodpady).
4. Przed rozpoczęciem gry wytłumacz/przypomnij dzieciom, na czym
polega segregacja śmieci i jaki rodzaj śmieci powinien być wyrzucany do
jakiego koloru kosza.

PRZEBIEG GRY:
1. Teraz nazwij jeden z kolorów pojemników do segregacji śmieci (np.
biały). Dziecko w środku koła powinno wybrać spośród swoich kolegów
stojących w kole, jednego, trzymającego obrazek z odpadkiem, który
można wyrzucić do pojemnika w kolorze wymienionym przez Ciebie (w
naszym przypadku np. szklana butelka po mleku).
2. Jeśli odpadek rzeczywiście pasuje do koloru pojemnika, dziecko, które
dokonało właściwego wyboru, odkłada karteczkę obok obrazka z tym
pojemnikiem.
3. Dziecko, które zostało wybrane przez kolegę, staje na jego miejscu w
środku koła. Teraz prowadzący wymienia kolejny kolor kosza i dziecko w
środku koła powinno znowu wyszukać osobę, która ma obrazek z
odpowiednim odpadkiem. Procedura powtarza się do momentu, kiedy
w kole nie zostanie żadne dziecko.
4. Jeżeli któreś z dzieci wybierze niewłaściwy obrazek, pozostaje w
środku koła, póki nie uda mu się dokonać właściwego wyboru.
5. Dla zaawansowanej grupy dzieci, znających już podstawy segregacji,
możesz wprowadzić utrudnienie – wyjątki z kategorii 5 frakcji (np. szkło
optyczne nie może być wyrzucone do kosza ze szkłem, musi trafić do
odpadków mieszanych, skórka po cytrynie również nie może być
wyrzucona do pojemniku z bioodpadami). Dzieci będą musiały być
bardziej uważne, dopasowując przykłady śmieci do wytypowanych przez
Ciebie kolorów pojemników na śmieci.

Dla nauczycieli:
Jeśli uznasz za stosowne, możesz nieco zmienić reguły gry; wtedy
osoba, która poprawnie wybrała kolegę może nie opuszczać gry, lecz
wylosować kolejny obrazek ze śmieciem. W tym wypadku musisz
przygotować więcej obrazków z odpadkami lub przygotować
podwójny komplet tych samych obrazków. Ten wariant gry jest
lepszy dla dzieci młodszych, które chciałyby pozostać w grze do
ogłoszenia jej końca. W tym przypadku to Ty decydujesz, kiedy gra
powinna się skończyć.

SUPERBOHATER - GRA
(NIE)PLANSZOWA
Cel gry: Przybliżenie dzieciom podstaw segregacji śmieci, przypomnienie
zasad związanych z segregacją.
Co będzie nam potrzebne:
po 5 kartek w kolorze zielonym, żółtym, niebieskim i brązowym (w
przypadku braku kolorowych kartek mogą to być białe kartki z
narysowanymi kółkami lub elementami w danym kolorze),
3 kartki w kolorze czarnym,
10 kartek w kolorze białym (lub innym, ale nie wymienionym powyżej),
10 symboli recyklingu (wyciętych lub namalowanych na białych
kartkach),
2 komplety symboli (papier, plastik i metal, szkło, papier) (zał. 3),
po 1 pelerynie lub koszulce w kolorze białym, zielonym, żółtym i
brązowym (opcjonalnie),
4 kostki do gry.

W PRZYPADKU
PRZEBIEG
LEKCJI:BRAKU KOLOROWYCH KARTEK MOGĄ
TO BYĆ BIAŁE KARTKI Z NARYSOWANYMI KÓŁKAMI
LUBWprowadzenie:
ELEMENTAMI W DANYM KOLORZE.LEKCJI:
Przypomnij najważniejsze informacje na temat segregacji śmieci.
Możesz w tym celu wykorzystać wydrukowane kosze na śmieci lub
pokazać film edukacyjny Eko-patrol.

Jeśli jeszcze nie mówiłeś o segregacji, polecamy zacząć od poprzednich
trzech propozycji zajęć z dziećmi, przedstawionych w tym materiale
(scenariusz lekcji "Po co nam segregacja", gra ruchowa "Akcja
segregacja", eksperyment ze śmieciami).
Poniższa gra jest przeznaczona dla dzieci, które już rozumieją potrzebę
segregacji na 5 frakcji.
Przygotowanie do gry:
Nauczyciel rozkłada na podłodze 33 kartki: na przemian 23 kartki w 5
kolorach (po 5 w kolorze zielonym, żółtym, niebieskim i brązowym oraz 3
w kolorze czarnym) oraz 10 kartek z gwiazdką.
Wszystkie kartki są ponumerowane od 1 do 33. Staramy się układać tak,
by kartki o tym samym kolorze nie występowały obok siebie. (Kartki
powinny być ułożone w kształcie węża - jak w tradycyjnych grach
planszowych, gdzie przechodzi się od numeru 1 do x).
Dzielimy dzieci na 4 drużyny SUPER BOHATERÓW (papier, plastik, szkło,
bio).
Każda z drużyn musi wybrać 1 dziecko, które w imieniu grupy stanie do
zawodów jako SUPERBOHATER. Zawodnik będzie "żywym pionkiem",
przechodzącym po planszy od numeru 1 do 33. Wybrane dziecko
otrzyma od Ciebie kartkę z ilustracją papieru, plastiku, szkła lub
odpadku bio, wydrukowaną przed zajęciami (zał. 3). Kartkę przypnij do
pleców dziecka. Jeśli to możliwe, załóż dziecku pelerynę lub koszulkę w
danym kolorze (żółtym, niebieskim, białym/zielonym oraz brązowym).
Przed dziećmi z drużyny SUPERBOHATERÓW papieru, plastiku, szkła i
bio kładziemy identyczną kartkę, jaką posiada ich SUPERBOHATER (zał.
3).
Każda grupa otrzymuje jedną kostkę do gry (zwykłą kostkę z gry
planszowej, lub większą kostkę do zabawy).

Przebieg gry:
1. Czwórka SUPERBOHATERÓW staje na STARCIE - przed kartką z cyfrą
jeden.
2. Drużyny po kolei rzucają kostką do gry. Super bohater przemieszcza się
o tyle kartek, ile OCZEK wskazała kostka wyrzucona przez jego drużynę.

W PRZYPADKU BRAKU KOLOROWYCH KARTEK MOGĄ
3. Niebieska
położona
na ziemi, symbolizuje KÓŁKAMI
kosz na papier, żółta
TO BYĆ
BIAŁEkartka,
KARTKI
Z NARYSOWANYMI
plastik i metal, brązowa
– bioodpady,
a biała lub zielona – szkło. Jeśli
LUB na
ELEMENTAMI
W DANYM
KOLORZE.LEKCJI:

SUPERBOHATER stanie na kartce w takim samym kolorze jak kolor kartki,
który jest przypisany do jego drużyny (niebieski zawodnik na niebieski
kartce – reprezentującej papier, żółty na żółtej), to może on przejść o 2
pola do przodu w ramach bonusu.

*Wyrzucenie śmieci do dobrego pojemnika daje zawodnikowi nowe siły
(Gdyby przeskoczenie o 2 pola oznaczało jednak stanięcie na kartce
czarnej, to zawodnik pomija tą kartkę i staje na kolejnym polu).
4. Jeśli zawodnik stanie na kartce czarnej, to musi odczekać kolejkę.
*Śmieci, które chciał wyrzucić, zmieszały się z pozostałymi odpadkami i
potrzebuje czasu na ich posegregowanie.
5. Stanięcie na kartce z symbolem recyklingu oznacza, że zawodnik musi
zrobić to, co jest przypisane odpowiedniej gwiazdce.

Pytania na kartkach z symbolem recyklingu:

W PRZYPADKU BRAKU KOLOROWYCH KARTEK MOGĄ
*1 – Zauważyłeś
szklaną butelkę
wyrzuconą na trawnik.KÓŁKAMI
Podniosłeś ją i
TO BYĆ
BIAŁE KARTKI
Z NARYSOWANYMI
wyrzuciłeś do białego kosza. Brawo! Dzięki Tobie Ziemia jest czystsza.
LUB ELEMENTAMI
W
DANYM
KOLORZE.LEKCJI:
Przechodzisz 2 pola do przodu
*2 – Wrzuciłeś do kosza z papierem papier po tłustej rybie. Teraz całość
trzeba wysypać i oddzielić brudny papier od czystego. Musisz cofnąć się o 3
pola do tyłu.

*3 – W ogródku przedszkolnym zrobiliście kompostownik. Już niedługo
resztki po jedzeniu wzbogacą ziemię w ogródku. Brawo! Przechodzisz 4 pola
do przodu.
*4 – Ktoś zrobił w lesie śmietnisko! Cała polana jest pełna torebek
plastikowych i papierów. Jako SUPERBOHATER zorganizowałeś
porządkowanie lasu. Gratuluję! W nagrodę idź 4 kartki do przodu.
*5 – Twój kolega, SUPERBOHATER, który jest najbliżej mety, potrzebuje
Twojej pomocy. Gniecie stos butelek plastikowych prze wyrzuceniem do
śmieci. Idź i pomóż mu. Zostań na jego polu po skończonej pracy.
*6 – W przedszkolu udało się wam zebrać kilogram zakrętek plastikowych.
Zebrane zakrętki możecie oddać zaprzyjaźnionej fundacji, a ta kupi wózek
dla dziecka, które potrzebuje pomocy przy poruszaniu. Świetna postawa! W
nagrodę idź 3 pola do przodu.
*7 – O nie! Robiąc imprezę urodzinową, kupiłeś talerzyki, kubki i sztućce
plastikowe. Przez to masz worek brudnych plastikowych naczyń, które trzeba
wyrzucić do żółtego kosza. Wróć na najbliższą żółtą kartkę, aby wyrzucić
śmieci. Następnym razem użyj zwykłych talerzy i sztućców. Lepiej umyć, niż
wyrzucić.
*8 – W przedszkolu zrobiliście zbiórkę makulatury. Zebraliście cały stos
książek i gazet. Taki czysty papier można ponownie wykorzystać do zrobienia
papieru. Brawo! W nagrodę przesuń się do przodu na najbliższe miejsce z
niebieskim koszem na papier.
*9 – Zorganizowałeś w przedszkolu ekopatrol. Od dziś wszyscy muszą
segregować śmieci na 5 rodzajów: papier, plastik i metal, szkło, bioodpadki,
no i śmieci zmieszane. Brawo! W nagrodę za świetną postawę pójdź 4 pola
do przodu.
*10 – Twoi koledzy przynieśli baterię i nie wiedzą, co z nią zrobić. Idź z nimi do
Specjalnego Punktu Zbierania niebezpiecznych odpadów. Bateria,
wyrzucona do zwykłego kosza, jest bardzo niebezpieczna dla środowiska.
Przesuń się 4 pola do przodu i oddaj baterię w odpowiednie miejsce. Dobrze,
że byłeś czujny!

Zał. 1 Ściągawka segregacyjna

Zał. 1 Ściągawka segregacyjna

Żeby móc korzystać ze ściągawki trzeba:
1. Wydrukować zał. 1. (pierwszy i drugi
arkusz).
2. Pierwszy arkusz ponacinać wzdłuż
zaznaczonych linii i skleić wzdłuż górnej
krawędzi z drugim.
3. Przykleić ściągawkę taśmą klejącą
obok pojemników na śmieci.
4. Mając wątpliwości, co należy gdzie
wrzucić, wystarczy podnieść pasek z
odpowiednim koszem i sprawdzić (tak
jak na zdjęciu obok).

Zał. 1- instrukcja do ściągawki segregacyjnej

Zał. 2 - pojemniki na śmiecie

Zał. 2 - pojemniki na śmiecie

Zał. 2 - pojemniki na śmiecie

Zał. 2 - papier

Zał. 2 - papier

Zał. 2 - plastik

Zał. 2 - plastik

Zał. 2 - szkło

Zał. 2 - szkło

Zał. 2 - metal

Zał. 2 - metal

Zał. 2 - bio odpadki

Zał. 2 - bio odpadki

Zał. 2 - wyjątki

Zał. 2 - wyjątki

SZKŁO
Zał. 3 - symbol szkła

BIOODPADY
Zał. 3 - symbol bioodpadów

PLASTIK i METAL
Zał. 3 - symbol plastiku i metalu

PAPIER
Zał. 3 - symbol papieru

Materiały "Ważna Akcja - segregacja" powstały w ramach Circular Week 2018 inicjatywy na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego. W tym roku tydzień odbył się pod
hasłem "GOZpodarne wyzwanie".
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