LEKCJA 3
dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej
Zielone Laboratorium Lafarge
Recykling i rekultywacja, czyli co można
zrobić ze śmieciami i zniszczonym terenem?
Lekcja może być prowadzona zarówno w klasie, w sposób tradycyjny
jak i zdalny z wykorzystaniem platform do nauki zdalnej, takich jak Teams,
Webex, Zoom lub innych umożliwiających uczniom przedstawienie
materiału video, a następnie pracę w niezależnych podgrupach.
Organizator rekomenduje platformę Microsoft Teams.
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GRUPA WIEKOWA
klasy IV-VI szkoły podstawowej

WYMIAR CZASU
•
•

lekcja online 30 minut
lekcja szkolna 45 minut

CELE OGÓLNE
•
•

zapoznanie uczniów z takimi pojęciami jak: gospodarka
w obiegu zamkniętym, recykling i rekultywacja
zrozumienie powagi problemu śmieci i wskazanie
możliwych sposobów jego rozwiązania

CELE SZCZEGÓŁOWE
UCZEŃ:
•
•
•
•

zna i rozumie pojęcie gospodarki w obiegu zamkniętym
rozumie problemy wynikające z nadmiaru śmieci oraz potrzebę zmniejszenia ich
produkcji
zna i potrafi wskazać sposoby na radzenie sobie z problemem śmieci
rozumie potrzebę rekultywacji terenu, zna przykłady takich działań

WYKORZYSTANE METODY DYDAKTYCZNE:
•
•
•
•

metody asymilacji wiedzy (podające) – rozmowa kierowana, dyskusja
metody eksponujące – materiał video
metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy (problemowe) – „burza mózgów”,
drzewo decyzyjne, mapa mentalna
metody praktyczne – realizacja zadań

ZASTOSOWANE FORMY PRACY:
•

praca zbiorowa jednolita

•

praca zbiorowa zróżnicowana – grupy doboru celowego

WYKORZYSTANE METODY DYDAKTYCZNE:
•
•
•

materiał video dostarczony przez organizatora lekcji poświęcony zagadnieniu odpadów, recyclingu oraz rekultywacji
tablica, pisaki, clipboard, arkusze papieru A1, magnesy
warto byłoby, aby nauczyciel wcześniej przygotował plakaty ukazujące:
znak recyklingu, schematyczny podział kolorystyczny stosowany przy segregacji odpadów, plakat z ciekawostkami na temat recyclingu (w treści lekcji), plakat pokazujący
zasadę 4R (refuse, reduce, reuse, recycle)
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FAZA WSTĘPNA
Naucz yciel przedstawia temat oraz cele lekcji i zaprasza uczniów do zapoznania się
z prz ygotowanym materiałem video.
Materiał video będzie elementem lekcji i punktem startu do rozważań o założonych
tematach. Materiał trwa ok. 90 sekund. Nauczyciel zapoznaje się z materiałem przed lekcją.

Na początek naucz yciel wprowadzi dzieci w zależność pomiędz y uż ytkowaniem dóbr naturalnych, a rozwojem gospodarcz ym.
Nauczyciel może wykorzystać do tego przykłady:
•

ścieżka rowerowa – aby poruszać się rowerem potrzebne są ścieżki. Najpopularniejszym
budulcem ścieżek jest asfalt, a do tego potrzebne jest kruszywo. Żeby je uzyskać potrzebne są kopalnie. Bez nich nie byłoby ścieżek, ale cała sztuka polega na tym, by pozostałości po produkcji zostały przez nie zabezpieczone, a zniszczona powierzchnia naprawiona.

•

budynki – do mieszkania potrzebujemy budynków, a budynki potrzebują materiałów
budowlanych, które uzyskuje się w kopalniach.

•

paliwa – aby poruszać się autem potrzebujemy paliwa, a większość paliwa pozyskuje się
z ropy naftowej, którą wydobywa się spod ziemi czy z dna oceanu. Ropa jest potrzebna,
ale trzeba zadbać o to, by była wykorzystywana w sposób bezpieczny dla środowiska.

Naucz yciel przechodzi do wniosku.
Do rozwoju potrzebne są zasoby naturalne, ale sztuka w tym, żeby wykorzystywać je
w bezpieczny sposób i uporządkować środowisko po zaprzestaniu produkcji. Tak robi wielki
przemysł. A człowiek do rozwoju potrzebuje produktów, a co z nich wyrzuca to pozostałości.
Jak je nazywamy?
Tak, to śmieci, i dziś właśnie porozmawiamy o odpadach, tych małych – domowych,
i tych dużych – przemysłowych.

WERSJA ONLINE
Naucz yciel przed lekcją wysyła uczniom do obejrzenia prz ygotowany materiał video.
Opcjonalnie nauczyciel może odtworzyć materiał video podczas lekcji, jeśli uzna, że w zadanym czasie zrealizuje wszystkie elementy lekcji.
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FAZA PRACY GRUPOWEJ
Naucz yciel przechodzi od razu do pracy grupowej. Dzieli uczniów na 5 grup prz yporządkowując każdej z nich jedną z kategorii odpadów: papier, plastik i metal, szkło, bioodpady
oraz odpady zmieszane.
•

W ciągu trzech minut każda z grup ma wymyślić jak najwięcej różnych odpadów ze
wskazanej kategorii oraz wskazać możliwości ich ponownego wykorzystania (np. ze
starej gazety powstanie papier toaletowy, a z butelki plastikowej – zabawki). Uczniowie
zapisują swoje pomysły na arkuszach papieru.

•

Uczniowie rozpoczynają pracę własną. Nauczyciel czuwa nad wykonaniem zadania podchodząc do każdej z grup i odpowiadając na powstałe wątpliwości.

•

Na koniec pracy w grupach uczniowie wybierają jednego prelegenta, który w kilku słowach przedstawia wyłonione pomysły. Przyczepia arkusz z wypisanymi pomysłami na
tablicy.

•

Nauczyciel, wspólnie z pozostałymi uczniami, zastanawia się nad powstałymi pomysłami
rozważając, na ile są dopasowane do zadania i czy rzeczywiście mogą zostać wprowadzone w codziennym życiu.

PODPOWIEDZI DLA NAUCZYCIELA
Ciekawostki dotyczące recyclingu
•

plastik PET (polietylen) można poddać recyklingowi tylko do 8 razy

•

papier można poddać recyklingowi tylko 6-8 razy

•

z jednej tony makulatury można otrzymać 900 kg papieru

•

tylko szkło i metale można przetwarzać w nieskończoność

•

z telefonów można odzyskać złoto, wystarczy około 45 aparatów, by zebrać 1g złota

•

zdecydowana większość odpadów nadaje się jedynie do termicznego przetworzenia
w nowoczesnych bezemisyjnych spalarniach śmieci. Powstaje z nich przykładowo
gips, cement i żużel wykorzystywane potem do budowy domów i dróg

•

nowoczesne, bezemisyjne zakłady termicznego przetwarzania odpadów (potocznie:
spalarnie śmieci) w krajach skandynawskich działają jako wysokowydajne elektrociepłownie, uniezależniając te kraje od dostaw paliw kopalnych

•

w UE działa około pół tysiąca spalarni śmieci, które odpowiadają za jedną czwartą
produkcji energii, natomiast w Polsce jest jedynie 8 spalarni śmieci bez i niskoemisyjnych

•

już od 1 stycznia 2021, w całej UE, obowiązuje tzw. Plastic Tax. Chodzi o to, aby producent
zapewnił recykling swoich tworzyw sztucznych. W przeciwnym razie zapłaci od nich
podatek. Ma to skłonić firmy do dbałości o półprodukty wykorzystywane do produkcji
opakowań

•

energia zaoszczędzona w procesie recyklingu jednej szklanej butelki pozwala na
25 minutową pracę komputera

•

sześć puszek ze złomu to oszczędność energii równej spaleniu
jednego litra paliwa
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WERSJA ONLINE
Naucz yciel dzieli uczniów na 5 grup prz yporządkowując każdej z nich jedną z kategorii
odpadów: papier, plastik i metal, szkło, bioodpady oraz odpady zmieszane.
•
•
•

•

Nauczyciel łączy się z każdą grupą, odwiedza ją, odpowiadając na wszystkie wątpliwości
uczniów.
Na koniec pracy w grupach uczniowie wybierają jednego prelegenta, który w kilku słowach przedstawia wyłonione pomysły na forum całej klasy.
Nauczyciel wspólnie z pozostałymi uczniami zastanawia się nad powstałymi pomysłami
rozważając, na ile są dopasowane do zadania i czy rzeczywiście mogą zostać wprowadzone w codziennym życiu.
Po podsumowaniu pracy w grupach nauczyciel udostępnia kartę z ciekawostkami dotyczącymi recyklingu.

FAZA WIEDZY
Po pracy grupowej naucz yciel wyjaśnia uczniom cel recyclingu – cz yli możliwość zamiany
odpadów na zasoby, a co za tym idzie, prz ybliża im ideę gospodarki obiegu zamkniętego
w uproszczonej wersji.
Powinniśmy wybierać takie produkty, które można przetwarzać ponownie, poddawać
recyklingowi, bo w ten sposób zmniejszymy ilość odpadów i zadbamy o otaczające nas środowisko. Aby taka gospodarka odpadami mogła być wprowadzana każdy powinien stosować
zasadę 4R.
Nauczyciel przyczepia na tablicy wcześniej przygotowany plakat i następnie korzystając
z niego przechodzi do omówienia zasady 4R.
•

Refuse / odmawiaj – np. odmawiaj dodatkowego opakowania do kupowanych
produktów np. warzyw

•

Reduce / ogranicz – kupuj rzeczy tylko potrzebne, np. żywność w takiej ilości, żeby
później nic nie wyrzucać

•

Reuse / używaj ponownie – np. kartony można przerobić na dom dla kotka

•

Recycle / segreguj odpady – dbając o to, by wrzucać je do właściwych
pojemników

WERSJA ONLINE
Naucz yciel wyjaśnienia cel recyclingu.
•

Udostępnia uczniom przygotowaną kartę z zasadą 4R.

•

Na wybranych przykładach przechodzi z uczniami przez zasadę 4R, starając się wspólnie
znaleźć propozycje rzeczy, które można w ten sposób wykorzystywać.
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4R
Refuse / odmawiaj

Reduce / ogranicz

Recycle / segreguj odpady
Plastik
metal

szkło

papier

bio

zmieszane

Reuse / używaj ponownie
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FAZA PODSUMOWANIE
Naucz yciel prosi uczniów, by podali prz ykłady działań 4R ze swojego domu. Naucz yciel
prowadzi rozmowę z dziećmi tak, by nakierować je na konkretne prz ykłady.
ZADANIE DOMOWE
Nauczyciel/uczniowie zapisują podawane przykłady. Powstała lista staje się przykładami działań, które dzieci mogą podjąć w swoich domach. To działanie do zrealizowania
z rodzicami w domu.
Nauczyciel dziękuje uczniom za lekcję i przypomina, że to w ich rękach leży przyszłość
Ziemi, naszego Zielonego Laboratorium.

