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SCENARIUSZ LEKCJI

Cele lekcji:

1.  Edukacja ekologiczna – zwiększenie świadomości dotyczącej ekologii i dbałości 
o środowisko.

2. Kształtowanie proekologicznych postaw uczniów.
3. Przygotowanie uczniów do dokonywania świadomych wyborów konsumenckich.
4.  Zapoznanie uczniów z tematyką tworzyw sztucznych i potrzebą ograniczania ich użycia.
5. Zapoznanie uczniów z pojęciami: segregacja odpadów, recykling, biodegradacja. 
6. Przyswojenie wiedzy poprzez wspólną pracę uczniów.
7. Stworzenie ekoporadnika, który pozwoli utrwalić poznaną wiedzę i zastosować ją 
8. w codziennych sytuacjach.

Konkurs jest realizowany we współpracy z Partnerem projektu – LIDL i zawiera płatne lokowanie produktu oraz logotypu marki LIDL.



Przebieg lekcji:

Na wstępie przedstaw uczniom temat i cele lekcji. Opowiedz, że tematem będą tworzywa 
sztuczne, a podczas zajęć uczniowie poznają również takie pojęcia jak recykling, segrega-
cja odpadów czy biodegradacja. Wyjaśnij, że rezultatem lekcji będzie wspólne stworzenie 
ekoporadnika dla całej rodziny.

Jeśli masz taką możliwość, zagraj z klasą w grę poświęconą zakupom na stronie www.
ekoeksperymentarium.pl, która w prosty sposób pokazuje, jak podczas zakupów można 
zmniejszyć liczbę używanych opakowań i innych zasobów (gra Zakupy w pokoju Kuchnia 
[LINK]). Jeśli nie macie możliwości, aby zagrać w klasie, poproś uczniów o to, by zagrali 
w grę w domu – przed lub po lekcji. Możecie także rozwiązać niektóre zadania z gry na 
przygotowanych kartach pracy [LINK]. Przed rozpoczęciem gry poproś uczniów, aby zwrócili 
uwagę, w których momentach poruszany jest temat tworzyw sztucznych. 

Możecie zagrać również w inne gry poświęcone tematyce tworzyw sztucznych 
i przetwarzania odpadów, jeśli chcecie lepiej poznać wspomniane tematy (w tym celu 
zagrajcie w gry: Tworzywa sztuczne w Pokoju Róży [LINK], Drugie życie opakowań [LINK] 
i Segregacja śmieci [LINK] w Kuchni).

Zapytaj uczniów, czy zwrócili uwagę, w których momentach gry była mowa o tworzywach 
sztucznych. Spytaj, czy wiedzą, czym one są, a jeśli będzie to konieczne, w prostych słowach 
im wyjaśnij. Poniżej znajdziesz przykładową definicję. 

Tworzywa sztuczne, w odróżnieniu od np. drewna, papieru, szkła czy metali, powstają ze 
związków, które naturalnie nie występują w środowisku. Związki te, zwane polimerami 
syntetycznymi, zostały sztucznie stworzone lub przetworzone przez człowieka. Chociaż 
powszechnie używa się określenia „plastik”, to w rzeczywistości do grupy tworzyw 
sztucznych należy wiele materiałów o różnych właściwościach.

Znajdują one zastosowanie w wielu dziedzinach życia – m.in. w przemyśle spożywczym 
(jako opakowania), życiu codziennym (np. jako naczynia lub inne sprzęty codziennego 
użytku), sporcie, medycynie, przemyśle motoryzacyjnym (czyli w produkcji samochodów 
i innych pojazdów). 
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https://view.genial.ly/61fabd7220aad4001bea6d53
https://ekoeksperymentarium.pl/wp-content/uploads/2022/09/Plansze_Zakupy.pdf
https://view.genial.ly/61c0b8bbe544f50df0da1d8f
https://view.genial.ly/5f9090a009f4d20d16e55b50
https://view.genial.ly/5f808eea9d6d260d614bc177


Porozmawiajcie o tym, gdzie w codziennym życiu spotykacie tworzywa sztuczne. Następnie 
postarajcie się znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego tworzywa sztuczne są tak po-
wszechne. W tym celu na tablicy lub dużym arkuszu wypiszcie zalety tworzyw sztucznych: 

Przykładowe zalety:

• lekkie,
• trwałe,
• tanie w produkcji,
• plastyczne (można z nich formować niemal dowolne kształty),
• mogą mieć dowolne kolory,

Następnie zastanówcie się nad tym, jakie wady ma korzystanie z tworzyw sztucznych. W tym 
celu również przygotujcie listę.

Przykładowe wady:

• zużywają ziemskie zasoby (paliwa kopalne),
• nie podlegają biodegradacji,
• są szkodliwe dla roślin i zwierząt,
•  jeśli nie zostaną powtórnie przetworzone, będą zaśmiecały środowisko naturalne, 

zarówno na lądzie, jak i w wodzie. 

W starszych rocznikach możesz też podzielić klasę na mniejsze grupy lub poprosić uczniów, 
aby każdy indywidualnie spróbował stworzyć taką listę. 

Na podstawie przygotowanej listy wad i zalet wspólnie zastanówcie się, dlaczego pomimo 
istniejących zalet tworzyw sztucznych powinniśmy ograniczać ich użycie. Podyskutujcie 
o tym, w jaki sposób można podczas zakupów ograniczyć wykorzystanie opakowań po-
wstałych z tworzyw sztucznych. 
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Następnie porozmawiajcie o tym, czym jest recykling. Zapytaj uczniów, czy znają to pojęcie, 
a jeśli tak, to co ono dla nich oznacza. Jeśli uczniowie go nie znają, w prostych słowach im 
je wyjaśnij. Poniżej znajdziesz przykładową definicję. 

Recykling to inaczej powtórne wykorzystanie odpadów. W tym procesie zostają one 
przetworzone na materiał, z którego może powstać nowy produkt. Dzięki temu zmniejsza 
się zużycie zasobów naturalnych oraz ogranicza ilość odpadów. 

Po wyjaśnieniu, czym jest recykling, porozmawiajcie o tym, kiedy odpady mogą zostać 
poddane temu procesowi. Zapytaj uczniów, czy ich zdaniem każdy produkt może zostać 
przetworzony i ponownie wykorzystany. Wyjaśnij, że warunkiem ponownego wykorzystania 
jest odpowiednia segregacja odpadów, którą każdy powinien wykonać w domu. Zwróć 
uwagę, że przedmioty wyprodukowane z wielu materiałów, których nie da się od siebie 
oddzielić, nie mogą zostać poddane recyklingowi (takim przykładem są chociażby karto-
nowe opakowania na sok). Ponadto ważne jest, aby przed wyrzuceniem oddzielić elementy 
opakowań czy przedmiotów, które zostały wykonane z różnych materiałów (np. metalową 
zakrętkę od szklanej butelki, aluminiowe wieczko od plastikowego kubka po jogurcie). 

Po dyskusji rozdaj uczniom karty pracy [LINK]. Ich zadaniem będzie przejście labiryntu i od-
nalezienie drogi od opakowania do produktu, który z niego powstaje w wyniku recyklingu.

Na zakończenie podsumujcie to, czego dowiedzieliście się podczas lekcji. Na podstawie 
wniosków przygotujcie wspólnie w grupie pracę plastyczną – ekoporadnik dla całej rodziny, 
zawierający porady, jak na co dzień ograniczać ilość tworzyw sztucznych.
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https://ekoeksperymentarium.pl/wp-content/uploads/2022/09/Plansza-Labirynt_recykling.pdf

