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DO  REALIZACJI  LEKCJI  POTRZEBUJESZ 

I. obligatoryjnie

 pomoc dydaktyczna nr 1: list w butelce (wydrukowany lub w formie cyfrowej)
 pomoc dydaktyczna nr 2: zestawy do zadania „Z czego to jest zrobione” - do przygotowania 
 przez Nauczyciela:
 - kilka zestawów drobnych przedmiotów codziennego użytku, wykonanych z różnych materiałów 
    (głównie guma, metal, plastik)
 - tacki lub pudełka do prezentacji powyższych zestawów (tyle sztuk, ile grup dzieci) 
 pomoc dydaktyczna nr 3: plastikowy worek na śmieci pełen umytych śmieci różnego rodzaju: 
 opakowań, gazet, puszek itp., symulujący dzienną produkcję śmieci przez 3-osobową rodzinę - do  
 przygotowania przez Nauczyciela
 pomoc dydaktyczna nr 4: szpulka czasu rozpadu śmieci – sznurek lub tasiemka nawinięte na szpulkę,  
 na sznurku przyczepione są kolejno obrazki (do wycięcia z pomocy dydaktycznej nr 4) pokazujące 
 (w odległościach od zewnętrznej końcówki trzymanej przez ucznia): ogryzek (2 cm), gazeta (10 cm),  
 opona gumowa (5 m), puszka aluminiowa po napoju (10 m), butelka PET (22 m) - do przygotowania  
 przez Nauczyciela
 pomoc dydaktyczna nr 5: wycinanka
 karta pracy dla dzieci nr 1 - mapa morza
 karta pracy dla dzieci nr 2 - wyzwanie „Kubusiowego Przyjaciela Natury” nr 6

II. materiały multimedialne

 audiobook pt. „Śmieciowisko” - https://kubus.pl/storytel/siedem-prac-detektywa-zabka-5/
 bajka Kubusia pt. „Recykling” - https://kubus.pl/bajka/recykling/
 piosenka Kubusia pt. „Segregujemy śmieci” - https://kubus.pl/bajka/segregujemy-smieci-2/
 gra „Głodne pojemniki” - https://kubus.pl/gry-i-zabawy/glodne-pojemniki/ (łatwiejsza)
 gra „Ekobieg” - https://kubus.pl/gry-i-zabawy/ekobieg/ (trudniejsza)
 film „Segreguj śmieci. Co, gdzie i po co wyrzucamy” (dołączony do materiałów)

KRYTERIA SUKCESU (NaCoBeZU)    

1.  Wiem, jak długo różne rodzaje śmieci zalegają w środowisku zanim się rozpadną. 
2. Wymieniam, co złego dzieje się w środowisku, kiedy trafią do niego śmieci.
3. Wymieniam, co mogę zrobić, żeby w środowisku było mniej śmieci.
4. Ćwiczę prawidłową segregację odpadów i rozumiem, jakie daje korzyści.

CEL GŁÓWNY
Rozumiem, dlaczego śmieci są groźnym dla środowiska odpadem i co mogę zrobić, 
żeby mniej szkodziły środowisku.



Scenariusz nr 6
NAD MORZEM. Dbam o segregację śmieci i tworzę z nich coś nowego

strona 3

          PRZED LEKCJĄ

Poproś uczniów o wysłuchanie w domu w dzień poprzedzający zajęcia audiobooka „Śmieciowisko”, 
dostępnego nieodpłatnie pod adresem: https://kubus.pl/storytel/siedem-prac-detektywa-zabka-5/

 1. List w butelce 
(potrzebna pomoc dydaktyczna nr 1 - część I: list w butelce)

Nauczyciel zwraca się do uczniów:

 Drogie dzieci! Nasza dyskusja była zainspirowana wiadomością, którą ostatnio mi przekazano. 
 Jedna z moich koleżanek podczas wakacji nad morzem znalazła starą, szklaną butelkę z jakąś kartką 
 w środku. Przekazała mi ją, żeby umieścić ją między pamiątkami z wakacji albo dać na wystawkę w klasie.  
 Przed zaprezentowaniem butelki w klasie postanowiłam ją wyczyścić. I nawet nie wiecie, jak w pewnym   
 momencie się ucieszyłam. Nie mogłam uwierzyć własnym oczom! W środku był list. Ale nie od pani, która   
 przekazała mi butelkę. On musiał być tam wcześniej. Nadal mam dreszcze, gdy o tym myślę. 
 Domyślacie się, kto mógł być nadawcą tego listu? 

(w razie potrzeby Nauczyciel tłumaczy znaczenie słowa „nadawca”)

Dzieci zgadują.

Nauczyciel:

 To była foka! Naprawdę jestem w szoku. W życiu nie widziałam nad morzem na własne oczy foki, a teraz   
 mam w ręce list od niej. Czy chcecie poznać jego treść?

Dzieci odpowiadają. 

Nauczyciel: 

 Dobrze. Sama nie mogę się doczekać, więc zaczynajmy. 

Nauczyciel odczytuje treść listu (pomoc dydaktyczna nr 1 - część I) lub wywołuje uczniów, by odczytali fragmenty 
wiadomości.

FAZA ROZBUDZENIA CIEKAWOŚCI
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2. Analiza problemu foki - burza mózgów

Nauczyciel pyta dzieci, co jest głównym problemem Foki Podwodnej Tancerki. 

Dzieci odpowiadają (pożądane odpowiedzi: śmieci, które pływają w morzu, zwierzęta mylą je z jedzeniem albo 
się nimi ranią).

Następnie Nauczyciel pyta uczniów, czy chcą się zaangażować w kolejną akcję pomocy zwierzętom.

Dzieci odpowiadają.

FAZA FORMUŁOWANIA PROBLEMU

3. Z czego to jest zrobione? - zadanie 
(potrzebna pomoc dydaktyczna nr 2: zestawy do zadania „Z czego to jest zrobione”)

Nauczyciel dzieli dzieci na grupy i każdą z nich prosi o wykonanie następującego zadania:

 Za chwilę każda z grup dostanie ode mnie tackę z różnymi przedmiotami. Waszym zadaniem jest podzielić  
 przedmioty znajdujące się na tacce ze względu na materiał, z jakiego są wykonane.

FAZA ZDOBYWANIA WIEDZY
POTRZEBNEJ DO ROZWIĄZANIA PROBLEMU

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel dzieli uczniów na 3 grupy i przyporządkowuje ich do wirtualnych pokoi. Każda z grup 
dostaje zdjęcia kilku/kilkunastu przedmiotów. Ich zadaniem jest podzielenie ich na grupy ze względu 
na materiał, z jakiego zostały wykonane.

(Wskazówka: jeśli Nauczyciel uzna, że grupa jest na to gotowa, może umieścić w zestawach przedmioty mniej 
oczywiste, np. gąbka do mycia naczyń, rajstopy, styropian czy sztuczny korek od butelki wina). 

Po wykonaniu zadania przez grupy następuje wspólne sprawdzenie efektów pracy. 

Następnie Nauczyciel zachęca uczniów do bliższego obejrzenia i dotknięcia przedmiotów z różnych materiałów, 
m.in. do oceny ich wagi, grubości, możliwości barwienia. Prosi również, aby przypomnieli sobie własne doświadcze-
nia z plastikowymi zabawkami, metalowymi breloczkami, puszkami czy gumkami do włosów. Po chwili wymienia 
z uczniami właściwości danych grup materiałów.
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 MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA:
 Każdy materiał ma swoje zalety, dzięki którym wszedł do powszechnego użycia. Np. aluminium jest bardzo  
 lekkie, daje się łatwo kształtować i barwić. Natomiast jego wydobycie jest drogie i kosztowne dla środowi-  
 ska. Podobnie guma. Z kolei od kilkudziesięciu lat bardzo popularnym materiałem jest plastik. Czym jest? 
 To potoczne określenie na tworzywa sztuczne. Są to wszystkie materiały pochodzenia sztucznego, 
 zawierające jako główny składnik polimer. Mogą być całkowicie sztuczne lub mogą powstawać w oparciu  
 o polimery naturalne, uzupełnione składnikami sztucznymi. Co to są w takim razie polimery? 
 Są to substancje chemiczne (czyli zbiory atomów) o bardzo dużej masie cząsteczkowej, które składają się   
 z wielokrotnie powtórzonych jednostek. Czy istnieje tylko jeden rodzaj plastiku? Nie, istnieje wiele rodzajów   
 tworzyw sztucznych, różniących się właściwościami, głównie trwałością i elastycznością. Wszystkie dają się  
 dość łatwo kształtować, są bardzo lekkie i co najważniejsze - tanie w produkcji. 

4. Ile śmieci produkują ludzie? - symulacja 
 (potrzebna pomoc dydaktyczna nr 3: plastikowy worek na śmieci pełen umytych śmieci różnego rodzaju: opako-
wań, gazet, puszek itp., symulujący dzienną produkcję śmieci przez 3-osobową rodzinę)

Nauczyciel pokazuje uczniom worek pełen śmieci i pyta:

 Co to jest?

Uczniowie odpowiadają.

 Z ilu dni to mogą być śmieci? 

Uczniowie odpowiadają.

Nauczyciel wyjaśnia, że to śmieci tylko z 1 dnia 3-osobowej rodziny! W razie potrzeby może przejrzeć go z uczniami 
i udowodnić, który śmieć powstał przy jakiej okazji. Zachęca również uczniów do dalszej dyskusji, zwracając uwagę 
na to, że to śmieci tylko z jednego dnia, więc w ciągu tygodnia powstaje 7 takich worków. W takim razie ile powstaje 
w ciągu miesiąca? A przecież to tylko jedna rodzina, a ile rodzin jest w naszej klasie? To ile to będzie worków 
w miesiącu?

Dzieci dyskutują razem z Nauczycielem.

Nauczyciel podsumowuje:

 Średnio jeden mieszkaniec Polski wyrzuca rocznie ponad 300 kg śmieci. To tyle, ile waży średni niedźwiedź  
 brunatny lub 30 telewizorów. W Polsce mieszka ok. 37 milionów ludzi. Czyli co roku Polacy średnio produkują  
 tyle śmieci, ile waży 37 milionów niedźwiedzi brunatnych.

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel pokazuje uczniom worek ze śmieciami przez kamerkę.
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 MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA:
 Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) z 2020 r. w Polsce zebranych zostało 13,1 mln ton   
 odpadów komunalnych. Z gospodarstw domowych odebrano 11,3 mln ton odpadów, co stanowiło 86,1   
 proc. wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych.
 Na jednego mieszkańca w 2020 r. przypadało średnio 342 kg zebranych odpadów komunalnych, 
 co oznacza wzrost o 10 kg w porównaniu z rokiem poprzednim. 
 Statystyczny Europejczyk wytwarza ok. 500 kg odpadów komunalnych i wartość ta w zależności od   
 państwa waha się od około 280 kg (w Rumunii) do nawet 844 kg na mieszkańca (w Danii).
 Zjawiskiem potęgującym produkcję śmieci na całym świecie jest krótki czas „życia” produktu, czyli czas,   
 przez jaki używamy dany przedmiot. Dotyczy to zarówno małych obiektów jak np. długopisy i dużych   
 przedmiotów jak samochody. Jesteśmy przyzwyczajeni, że każdą rzecz można bez problemu kupić   
 ponownie, nawet w lepszej, udoskonalonej wersji. Pomimo bardzo dużej trwałości wielu materiałów, 
 np. plastiku, większość przedmiotów z niego zrobionych jest zaprojektowana tak, aby służyć nam tylko   
 chwilę. Z tego powodu z całego wyprodukowanego w historii ludzkości plastiku (czyli z 8,3 mld ton) 
 aż 76% (a niektóre źródła podają nawet 79%) stało się odpadem. Przykładowo foliowa torebka służy nam   
 średnio tylko 12 minut, po czym ląduje w koszu. Pielucha – kilka godzin. 

5. Ile czasu śmieci zalegają w środowisku? - linia czasu
(potrzebna pomoc dydaktyczna nr 4: linia czasu rozpadu śmieci)

Nauczyciel pyta dzieci:

 Jak myślicie, ile mogą rozpadać się śmieci? Czyli kiedy znikają, po tym, jak je wyrzucimy? Czy w ogóle   
 kiedyś znikają? Czy wszystkie w tym samym czasie?

Dzieci odpowiadają. Po wysłuchaniu ich propozycji Nauczyciel komentuje:

 To zależy od rodzaju śmieci. Są takie, które rozpadają się szybko, są takie, które zalegają w środowisku   
 bardzo długo. Żeby łatwiej było nam to sobie wyobrazić, zaraz porównamy, jak długo rozpadają się   
 poszczególne materiały.

Nauczyciel podaje jednemu uczniowi szpulkę ze sznurkiem czasu (patrz: opis potrzebnych materiałów - pomoc 
dydaktyczna nr 4), a drugiego prosi, żeby tę szpulkę rozciągał. Za każdym razem, kiedy pojawi się jakiś wiszący 
obrazek na sznurku, uczeń rozciągający sznurek przestaje rozwijać, mówi dzieciom, co jest na obrazku (lub ucznio-
wie zgadują to razem), a Nauczyciel komentuje, jak długo rozpada się taki przedmiot (patrz spis poniżej). Po każdym 
obrazku może następować zmiana ucznia rozciągającego. I dzieje się to tak długo, aż odkryty zostanie obrazek. 

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel prezentuje wykonaną przez siebie linię czasu. W momencie pojawienia się obrazka robi 
przerwę, a uczniowie zgadują, co jest na zdjęciu. W czasie trwania aktywności rysują własny schemat 
w zeszycie. Po zajęciach mogą w ramach utrwalenia wiadomości wykonać własną linię ze sznurka 
i przedmiotów znalezionych w domu. 
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Czas rozpadu dla poszczególnych przedmiotów to:

ogryzek - od kilku dni do kilku tygodni

gazeta - kilka tygodni do kilku miesięcy

gumowa opona - ok. 80 lat

aluminiowa puszka - ok. 200 lat

plastikowa butelka PET - ok. 400 - 450 lat

Po rozciągnięciu całego sznurka Nauczyciel krótko podsumowuje wnioski płynące z tego ćwiczenia. Informuje 
również, że to oznacza, że wiele śmieci, które zostały do tej pory wyprodukowane w historii ludzkości, jeszcze się 
nie rozpadły i wciąż są na Ziemi! I będą tu jeszcze wtedy, kiedy uczniowie będą pradziadkami. Może również przy 
tej okazji (dla uświadomienia skali problemu) przypomnieć dzieciom, ile śmieci produkuje jedna rodzina dziennie. 
I jak przez to my wszyscy codziennie przyczyniamy się do zwiększenia tego problemu.

 MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA:
 Jak się rozpada plastik? Ulega głównie degradacji. Degradacja to rozpad związku chemicznego na   
 mniejsze fragmenty (często nierozkładalne dalej), spowodowany czynnikami naturalnymi (np. światłem 
 UV = fotodegradacja, wodą = hydroliza) lub nienaturalnymi. Pociąga za sobą zwykle szkodliwe zmiany we   
 właściwościach fizycznych lub wyglądzie materiału. Niestety różne rodzaje plastiku są mniej lub bardziej   
 odporne na degradację. Wiele rodzajów plastiku rozpada się, czyli ulega degradacji bardzo powoli. 
 A nawet jeśli to się stanie, duża część rozpada się na mikrofragmenty, czyli cząstki mniejsze niż 5 mm.   
 Zarówno duże odpady, jak i takie mikrofragmenty trafiają do środowiska: gleby, wody, powietrza, do ciał   
 organizmów, w tym naszych ciał. Obecność mikroplastików stwierdzono już w tak wydawałoby się   
 czystych częściach świata jak wiele rejonów górskich: od Alp po Arktykę, w krach lodowcowych między   
 Grenlandią a Spitzbergenem oraz w próbkach śniegu z Arktyki. Oznacza to, że jest on przenoszony 
 w powietrzu. Wg badań przeprowadzonych dla WWF wynika, że do organizmu każdego człowieka na Ziemi  
 trafia średnio do 5 gramów mikroplastiku na tydzień. Waga 5 gramów odpowiada ciężarowi karty 
 kredytowej.

6. Co się dzieje ze śmieciami, które wyrzucimy? - historia Foki Podwodnej Tancerki
(potrzebna pomoc dydaktyczna nr 1 - część II)

Nauczyciel pyta uczniów:

 Co w takim razie dzieje się ze wszystkimi śmieciami, które wyrzucamy, zanim się rozpadną? Gdzie one   
 trafiają po tym, jak wyrzucimy je do kosza? 

Dzieci odpowiadają. Pożądane odpowiedzi: trafiają do śmieci, trafiają do sortowania (do specjalnych pojemników), 
przerabia się je. 
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Nauczyciel podsumowuje:

 Macie rację. W każdej odpowiedzi jest coś ważnego. Ale mnie najbardziej martwi, że pomimo wielu badań
 naukowych i popularności tematu, niestety nadal tylko mała część śmieci trafia do śmieci sortowanych, 
 a przecież dzięki temu mogą zostać przetworzone na coś innego. Najwięcej śmieci nadal, bez refleksji, trafia  
 do zwykłych koszy (śmieci zmieszane). I potem zalegają one setki lat na wysypiskach śmieci. Albo co gorsza  
 - zostają wyrzuconych do morza. Tak, tak, dobrze słyszeliście - tak po prostu wyrzucone do mórz i oceanów.  
 Jak myślicie, jak czują się zwierzęta morskie, kiedy dookoła nich jest tyle śmieci?

Dzieci odpowiadają.

Nauczyciel uzupełnia: 

 Tak, zwierzęta też nie lubią mieć śmieci wokół siebie, ale to nie wszystko. Te śmieci mogą im wyrządzić   
 krzywdę. Nie chciałam Wam tego czytać na początku spotkania, ale teraz odkrywam tajemnicę do końca.  
 List Foki ma druga stronę. Treści jest więcej. To, co teraz przeczytam, wyjaśni Wam, jakie spustoszenie sieją  
 śmieci wyrzucane do wody.

Nauczyciel kontynuuje czytanie listu Foki Podwodnej Tancerki (pomoc dydaktyczna nr 1, część II)

Po przeczytaniu listu Nauczyciel pyta uczniów:

 Czy teraz już rozumiecie, jak poważnym problemem są śmieci dla środowiska?

Dzieci odpowiadają.

LEKCJA ON-LINE
Nauczyciel odczytuje list i prowadzi dyskusję z uczniami online.

 MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA:
 Najpoważniejszym zagrożeniem dla mórz i oceanów są śmieci wykonane z plastiku. W oceanach pływa 
 ok. 150 mln ton plastikowych odpadów. Inaczej mówiąc 51 trylionów drobin, czyli 500 x więcej niż jest gwiazd  
 w Drodze Mlecznej.

 Co roku do mórz i oceanów trafia około 9 mln ton odpadów z tworzyw sztucznych (różne źródła podają 
 4,8 – 12,7 mln ton). 80% pochodzi z lądu, 20% z morza. WHO szacuje, że do 2050 roku wagowo w oceanach   
 może być więcej odpadów plastikowych niż ryb.

 Kto najbardziej zanieczyszcza wody plastikiem?
 - 82% odpadów pochodzi z Azji (Chiny, Filipiny, Wietnam, Indonezja, Sri Lanka),
 - 2% z Europy,  
 - 16% z innych kontynentów. 

 Ale to nie kraje azjatyckie są w większości właściwymi producentami. Państwa Europy i Ameryki Północnej   
 sprzedają często swoje śmieci krajom tzn. globalnego południa, które na skutek braku regulacji prawnych,  
 zatapiają śmieci w wodzie.
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Między Hawajami a Kalifornią dryfuje Wielka Pacyficzna Plama śmieci. Mierzy 1,6 mln km2 (3x większa niż Francja). 
Zawiera 1,8 tryliona fragmentów plastiku (czyli na każdego człowieka przypada 250 fragmentów), które ważą 
łącznie 80 tys. ton. Jest to najbardziej znana, ale nie jedyna dryfująca plama śmieci.

Czy wody Europy są czystsze? Niestety nie. Morze Śródziemne znajduje się na 6. miejscu pod względem ilości 
pływających odpadów na świecie.

Wody słodkie są na razie słabo przebadane pod tym kątem, nie znaczy to jednak, że plastik nie jest w nich obecny.
Wg WHO znajdujący się w wodzie pitnej plastik nie stwarza zagrożenia dla zdrowia. Niezbędne są jednak dalsze 
badania. Wdychane cząstki mikroplastiku są jak pyły zawieszone, o których już wiadomo, że sprzyjają powstawaniu 
schorzeń płuc, układu krążenia, chorób nowotworowych. Nie wiadomo, jaki wpływ mają mikroplastiki na nasz 
przewód pokarmowy. Wiadomo, że mogą przenikać do krwi.

W oceanach mikroplastik szkodzi przede wszystkim drobnym zwierzętom, natomiast większe odpady są zagroże-
niem dla kręgowców, głównie ryb, żółwi, ptaków morskich, ssaków morskich. Zwierzęta fizycznie się w nie zaplątują 
(w tym w porzucone sieci rybackie), ranią się o odpady, a przede wszystkim mylą plastiki z jedzeniem, co prowadzi 
w następstwie do zatruć, uszkodzeń przewodów pokarmowych, śmierci głodowej. Ocenia się, że do tej pory 
ok. 1 milion ptaków morskich i ok. 100 tys ssaków morskich zostało zabitych przez plastik. Opadając na rafy koralowe, 
plastiki przyczyniają się do ich obumierania i pękania.

Plastiki, które ulegają utlenianiu, zmniejszają ilość tlenu w wodzie. Rozpadając się mogą uwalniać bardzo szkodliwe 
związki. Zmniejszają również przejrzystość wody.

Stanowią ośrodki transportu dla wielu gatunków inwazyjnych, w tym mikroorganizmów.

FAZA ROZWIĄZANIA PROBLEMU

7. Tworzenie Kodeksu Strażnika Planety

Nauczyciel przeprowadza burzę mózgów z dziećmi, zadając im pytanie, czy mają jakieś pomysły na poprawę 
sytuacji ze śmieciami i tym samym pomoc Foce Podwodnej Tancerce i jej przyjaciołom. Czy one jako dzieci mogą 
coś zmienić? W swoim zachowaniu, w domu, w szkole? Może uda im się wypracować wspólne stanowisko lub 
kodeks postępowania np. KODEKS STRAŻNIKA PLANETY. Taki kodeks mogą powiesić w swojej klasie, ale też na 
korytarzu w szkole, w swoich domach itp.

Dzieci opracowują zasady, a Nauczyciel zbiera je wszystkie na tablicy. Po krótkiej dyskusji nad ich ważnością, czy 
kolejnością, uczniowie tworzą ogromny plakat ze stworzonym przez siebie kodeksem. 

LEKCJA ON-LINE
Praca na tablicy multimedialnej. Nauczyciel udostępnia dzieciom powstałą pracę, a jeden egzemplarz 
w dużym formacie drukuje, by w przyszłości mógł zawisnąć w klasie.
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Przykładowe zasady, które mogą znaleźć się w kodeksie:

- Zawsze prawidłowo segreguję odpady, w tym szczególnie plastikowe: w domu, szkole i w każdym innym miejscu.

- Nigdy nie wyrzucam śmieci do środowiska.

- Wykorzystuję przedmioty wiele razy, zanim je wyrzucę.

- Ograniczam kupowanie nowych rzeczy, szczególnie takich, których miałbym używać tylko chwilę. 

- Używam toreb wielokrotnego użytku zamiast jednorazowych reklamówek.

- Rzeczy, które się zepsuły albo nie mogą dłużej pełnić swojej funkcji, staram się przerobić na coś innego, 
   a nie wyrzucać.

Najważniejsza myśl, jaką powinien podkreślić Nauczyciel to:

 Najlepszym rozwiązaniem jest postępować tak, aby rzeczy w ogóle nie stawały się śmieciami. 
 Jak to osiągnąć? Kupować mniej lub wielokrotnie wykorzystywać to, co już mamy.

 MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA:
 Co można zrobić, aby na świecie było mniej odpadów?

 1.  Szukanie przez naukowców mikroorganizmów, które rozkładałyby śmieci, nawet te trudno rozkładalne –   
     niestety głównie w fazie badań i na razie drogie.

  2. Szukanie innych materiałów, które miałyby właściwości podobne do tych trudnorozkładalnych (były   
     trwałe, plastyczne itp), ale byłyby biodegradowalne, np.: PLA czyli polilaktyd (z mączki kukurydzianej),   
     materiały z trzciny cukrowej, nanoceluloza, materiały z otrębów pszennych, materiały kompozytowe na     
     bazie konopi, chusteczki z wosku pszczelego, tkanina SCOBY (Symbiotic Culture Of Bacteria and Yeast).    

 3. Rezygnacja z używania jednorazowych opakowań i zamiast tego używanie innych, wielorazowych   
     materiałów, np. zastępowanie foliówek wielorazowymi siatkami z materiału, kupowanie mydeł w kostce   
     na wagę do własnych pudełek, zamiast kupowanie żeli w butelkach plastikowych itd.

  4. Segregacja odpadów i oddawanie ich na recykling w celu ponownego ich przetworzenia.

  5. Ponowne używanie/przerabianie (zamiast wyrzucania i kupowania nowych) już niepotrzebnych rzeczy.  

W związku z tym Nauczyciel (jako ważne uzupełnienie zajęć) może przeprowadzić z uczniami dodatkowo zajęcia 
pokazujące, jak łatwo dać różnym przedmiotom “drugie życie”. Przykładowo można z nich stworzyć: karmnik lub 
poidełko dla ptaków, pudełko do sortowania kolorowych kredek z dolnych części plastikowych butelek, 
grę “piłkarzyki” wykonaną ze starych spinaczy do bielizny i dowolnego dużego pudełka oraz wiele innych.
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Inspiracje do tego, jak dać przedmiotom nowe życie znajdziecie w bajce Kubusia pt. „Recykling”, dostępnej 
nieodpłatnie pod adresem: https://kubus.pl/bajka/recykling/

Nauczyciel proponuje również uczniom, aby w domu ćwiczyli zasady prawidłowej segregacji odpadów.
Same zasady przypomni bajka Kubusia „Segregujemy śmieci” dostępna pod adresem: 
https://kubus.pl/bajka/segregujemy-smieci-2/, 

a wprawy w segregacji uczniowie nabiorą ćwicząc z grami Kubusia, dostępnymi pod adresami:
Gra „Głodne pojemniki” https://kubus.pl/gry-i-zabawy/glodne-pojemniki/ (łatwiejsza)
Gra „Ekobieg” https://kubus.pl/gry-i-zabawy/ekobieg/ (trudniejsza)

Po serii ćwiczeń uczniowie mogą spróbować posegregować właściwie śmieci z worka przyniesionego przez 
Nauczyciela (pomoc dydaktyczna nr 3).

8. Podsumowanie zajęć

Nauczyciel zachęca uczniów do skontrolowania, czy osiągnęli założone kryteria sukcesu, które miały doprowadzić 
ich do celu zajęć. W tym celu prosi ich o spojrzenie na mapkę krainy, w której dziś gościli i prosi kolejno o odnalezie-
nie poszczególnych punktów. Przy każdym punkcie prosi uczniów o ciche odczytanie treści każdego kryterium 
(w razie potrzeby sam im je czyta) i pyta:

 Jeżeli uważasz, że już to potrafisz, wykonaj zadanie opisane obok punktu nr ... 

Pytanie powtarza dla każdego punktu. Uczeń wykonuje kolejne zadania i tym samym kontroluje poziom zdobytej 
wiedzy.

Następnie Nauczyciel informuje dzieci:

 Drogie Dzieci! Kubuś przygotował dla nas tak jak ostatnio jeszcze jedną niespodziankę na podsumowanie  
 projektu z Foką Podwodną Tancerką. Za to, że pomogliśmy jej w tej bardzo odpowiedzialnej misji 
 i stworzyliśmy KODEKS STRAŻNIKA PLANETY oraz że zobowiązaliśmy się informować innych o rozsądnym   
 zarządzaniu odpadami, otrzymamy od Kubusia kolejne odznaki!

Nauczyciel przypomina uczniom, gdzie i w jaki sposób powinni wkleić odznaki. Komplet zdobytych odznak oznacza, 
że jest się prawdziwym „Kubusiowym Przyjacielem Natury”. 

Na zakończenie zajęć Nauczyciel rozdaje uczniom kartę z wyzwaniem "Kubusiowego Przyjaciela Natury" i prosi 
o wykonanie w domu.
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Drogie dzieci! 

Jeśli dostaliście i właśnie czytacie moją wiadomość, to znaczy, że 
jedno z moich marzeń właśnie się spełniło. Mówią na mnie Foka 
Podwodna Tancerka. Rozmawiałam z wieloma osobami, z przyjaciół-
mi i rodziną, i nikt z nas nie znalazł skutecznego rozwiązania 
naszego problemu. Słyszałam, że dzieci mają twórczy umysł 
i chętnie pomagają - właśnie takich pomocników potrzebuję! Foki, 
a właściwie wszystkie zwierzęta zamieszkujące morza i oceany 
mają ogromne zmartwienie. W ich domu w wodzie znajdują się 
ogromne ilości śmieci i odpadów, które nie pozwalają im spokojnie 
żyć. Zwierzęta mylą je z pożywieniem, często się nimi ranią, nie 
mogą oddychać, tak jakby szkodliwa trucizna czekała na każdym 
kroku. Zwierzęta są wystraszone i bezradne. Myślałam, że uda mi 
się zorganizować jakąś akcję oczyszczania mórz ze śmieci, jednak 
problem jest tak duży, że nie dam rady. Trzeba to załatwić inaczej, 
na pewno się da! Czy mogę liczyć na Waszą pomoc?

Pomoc dydaktyczna nr 1  |  List w butelce [część I]  
(w formie wydrukowanej lub cyfrowej)



Postanowiłam Wam opisać, jak wygląda nasze życie teraz, gdy 
wokół jest coraz więcej śmieci. Żebyście lepiej zrozumieli moją 
sytuację. Ostatnio wspominałam dawne wycieczki z moimi koleżan-
kami. Myślałam o naszych podwodnych przygodach. To były piękne 
i beztroskie czasy... Przez wypadki, które zdarzyły się ostatnio 
kilku znajomym, moi rodzice zaczęli bać się o nasze bezpieczeń-
stwo. Na przykład mój kuzyn Wirek niespodziewanie zaplątał się 
w jakąś starą sieć rybacką, przez nią w ogóle nie mógł się poruszać 
i wrócić do domu. Ostatecznie Wirka udało się uratować - miał 
wielkie szczęście, że spotkał Fokę Zwinną Strząłę, która wezwała 
pomoc i jakimś cudem udało się go uwolnić. Ale co by było, gdyby 
Zwinna Strzała nie pojawiła się wtedy w okolicy…? Słyszałam też 
historię żółwia, który myśląc, że widzi “apetyczną meduzę” połknął 
foliową reklamówkę, przez co strasznie bolał go brzuch i długo 
cierpiał. Moja sąsiadka Przewrotna Foka zakleszczyła się w reszt-
kach metalowego pojemnika, który dryfował gdzieś w morzu. 
Myślała, że z czasem pojemnik sam się rozkruszy i oswobodzi jej 
ruchy, jednak okazał się tak trwały, że wbiły jej się w tułów. Kiedyś 
te problemy wydawały mi się bardzo odległe, a obawy rodziców 
przesadzone. Dziś widzę, że to zjawisko jest coraz częstsze, a 
różne śmieci trafiają do mórz w ogromnych ilościach. Mamy utrud-
niony dostęp do wody, powietrza i pożywienia. Morze wygląda jak 
istny tor przeszkód, a my jesteśmy bezbronni i nie rozumiemy, 
dlaczego spotyka nas taki los. Mam nadzieję, że uda się Wam zna-
leźć jakieś rozwiązanie tej sytuacji i bardzo trzymam za to kciuki. 

Dziękuję
Foka Podwodna Tancerka

Pomoc dydaktyczna nr 1  |  List w butelce [część II]  
(w formie wydrukowanej lub cyfrowej)
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Pomoc dydaktyczna nr 4  |  Ilustracje do linii czasu rozpadu śmieci
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od kilku dni
do kilku tygodni

od kilku tygodni do kilku miesięcy

ok. 80 lat

ok. 200 lat ok. 400-450 lat
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Pomoc dydaktyczna nr 5  |  Wycinanka
do wydrukowania wraz z kartą pracy nr 1 - mapa morza

Wytnij zdjęcia odpadów i przyklej każde przy odpowiednim pojemniku 
na śmieci (zadanie nr 4 na karcie pracy nr 1 - mapa morza).
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Wiem, jak długo różne rodzaje 
śmieci zalegają w środowisku 
zanim się rozpadną.
Jeśli uważasz, że już to potrafisz, 
napisz w pustym prostokącie liczbę, 
która pokazuje, ile lat rozpada się 
plastikowa butelka. Przerób każdą 
cyfrę na jakiś przedmiot.

Wymieniam, co złego dzieje się 
w środowisku, kiedy trafią do niego śmieci.
Jeśli uważasz, że już to potrafisz, znajdź na 
rysunku wszystkie śmieci i przekreśl je.

Wymieniam, co mogę zrobić, żeby
w środowisku było mniej śmieci.
Jeśli uważasz, że już to potrafisz, zaproponuj, 
na co można przerobić plastikową butelkę 
i narysuj to w pustym prostokącie poniżej.

Ćwiczę prawidłową segregację odpadów.
Jeśli uważasz, że już to potrafisz, wytnij zdjęcia 
produktów w różnych opakowaniach* i przyklej 
każde do odpowiedniego pojemnika na śmieci.

miejsce
na odznakę

strona 16

*pomoc dydaktyczna nr 5: wycinanka
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Karta pracy dla dzieci nr 2  |  Wyzwanie „Kubusiowego Przyjaciela Natury” nr 6

Jedna z zasad “Kubusiowego Przyjaciela Natury” mówi: WYKORZYSTUJ ODPADY DO ROBIENIA CZEGOŚ NOWEGO. 
Przyjrzyj się odpadom. które narysowane są poniżej. Masz pomysł co z nich zrobić? Umieść go w ramce poniżej. 
Możesz go narysować, wylepić z plasteliny lub wykleić z różnych materiałów. A potem wcielić w życie!

plastikowa butelka
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puszka
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