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Materiały edukacyjne na temat segregacji odpadów i
zapobiegania ich powstawania.
Każda szkoła lub przedszkole, jako uczestnik konkursu, zobowiązana jest przeprowadzić
wśród swoich wychowanków zajęcia edukacyjne w zakresie selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych. Forma i ilość takich zajęć ograniczona może być tylko chęciami i
wyobraźnią wychowawców i uczniów. W V edycji konkursu postanowiliśmy wszystkim
pomóc w przeprowadzeniu zajęć i przygotowaliśmy zestaw materiałów edukacyjnych do
wykorzystania. Dodatkowo w trakcie trwania konkursu przekazujemy uczestnikom
autorskie pakiety edukacyjne sporządzone przez Fundację RECAL, pomagające w
zorganizowaniu lekcji na temat recyklingu, w szczególności dotyczące aluminium jako
surowca wtórnego.
Proponujemy Państwu trzy rodzaje materiałów edukacyjnych: scenariusze zajęć dla nauczycieli,
prezentacje oraz karty pracy dla uczniów. Taki zestaw materiałów dotyczy osobno dwóch głównych
tematów zajęć:

1. zapobieganie powstawaniu odpadów,
2. segregacja odpadów.
Poniżej udostępniamy do pobrania materiały edukacyjne w podziale według wieku wychowanków
oraz rodzaju placówek edukacyjnych, których dotyczą. Prosimy odszukać część z nich właściwą dla
Państwa potrzeb.

Przedszkola
Temat: zapobieganie powstawaniu odpadów

scenariusz zajęć dla nauczycieli: pobierz plik [1]
załącznik do scenariusza: pobierz plik [2]
prezentacje: pobierz plik power point [3], pobierz plik pdf [4]
karta pracy dla dzieci: pobierz plik [5]
Temat: segregacja odpadów
scenariusz zajęć dla nauczycieli: pobierz plik [6]
prezentacje: pobierz plik power point [7], pobierz plik pdf [8]
karta pracy dla dzieci: pobierz plik [9]
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Szkoły podstawowe - klasy I - III
Temat: zapobieganie powstawaniu odpadów

scenariusz zajęć dla nauczycieli: pobierz plik [10]
prezentacje: pobierz plik power point [11], pobierz plik pdf [12]
karta pracy dla uczniów: pobierz plik [13]
Temat: segregacja odpadów
scenariusz zajęć dla nauczycieli: pobierz plik [14]
załącznik do scenariusza: pobierz plik [15]
prezentacje: pobierz plik power point [16], pobierz plik pdf [17]
karta pracy dla uczniów: pobierz plik [18]

Szkoły podstawowe - klasy IV - VIII
Temat: zapobieganie powstawaniu odpadów

scenariusz zajęć dla nauczycieli: pobierz plik [19]
prezentacje: pobierz plik power point [20], pobierz plik pdf [21]
karta pracy dla uczniów: pobierz plik [22]
Temat: segregacja odpadów
scenariusz zajęć dla nauczycieli: pobierz plik [23]
prezentacje: pobierz plik power point [24], pobierz plik pdf [25]
karta pracy dla uczniów: pobierz plik [26]

Adres źródłowy: https://odpady.torun.pl/strona/materia%C5%82y-edukacyjne-na-tematsegregacji-odpad%C3%B3w-i-zapobiegania-ich-powstawania
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