
Dzień Patrona - Projekt edukacyjny ekologiczny  
”Cała prawda o odpadach”. 

 
Cel ogólny: 

• kształtowanie świadomości na temat odpadów: począwszy od zagroŜeń 
dla środowiska, poprzez moŜliwości recyklingu, po ich 
zagospodarowanie. 

 
Cele szczegółowe: 
Uczeń: 

• poznaje papier jako produkt globalny, 
• poznaje zagroŜenia środowiska związane z rabunkową gospodarką leśną, 
• poznaje historię produkcji papieru i róŜne rodzaje papieru, 
• poznaje makulaturę jako pełnowartościowy surowiec do produkcji 

papieru, 
• poznaje tajniki przemysłowej produkcji papieru, 
• posiada informacje na temat tworzyw sztucznych, ich podziału, 

zastosowania, 
• uświadamia sobie znaczenie praktycznej ochrony środowiska, a zwłaszcza 

zagospodarowania odpadów, 
• posiada informacje o polietylenie i polichlorku winylu, 
• posiada informacje na temat zalet i wad opakowań plastikowych oraz 

znaczenia ich recyklingu, 
• posiada podstawowe informacje na temat historii powstania szkła, jego 

składu chemicznego, wad i zalet opakowań szklanych, 
• posiada informacje na temat przetwórstwa stłuczki szklanej, zna zasady 

prawidłowej segregacji i zbiórki szkła, 
• poznaje historię odkrycia i produkcji aluminium, jego właściwości  

i zastosowanie, 
• umie segregować poszczególne odpady metalowe, 
• zna podstawowe informacje na temat powstania baterii, rodzajów baterii, 
• wie, Ŝe baterie nie ulegają rozkładowi, 
• posiada informacje o szkodliwości rtęci, kadmu i ołowiu, 
• potrafi wyjaśnić, dlaczego odpady niebezpieczne nie mogą być 

traktowane, jak inne odpady, 
 
Metody pracy: 

• metoda projektów, 
• praca w grupach, 
• metody praktyczne, 
• metody eksponujące. 



GRUPA I - MAKULATURA 
Anna Iwan (przew.) 
Ewa Pietrzak  
Agnieszka Wolska – Purcel 
Ewa Gominiak 
BoŜena Kubiak 
Teresa Górniaczyk 
 
Zadanie: Przygotowanie prezentacji multimedialnej, plakatów, posterów lub 
plansz edukacyjnych omawianych przez uczniów; naleŜy wykorzystać materiały 
zawarte w zeszycie nr 1 (u przewodniczącego grupy). 
 
 
GRUPA II – PLASTIK 
Wiesława Bahyrycz – Kroczyńska (przew.) 
Piotr Jakóbczyk 
Marta Kuzemko 
Anna Szponar - Krajewicz 
Małgorzata Błońska 
Barbara Rogacka 
 
Zadanie: Przygotowanie prezentacji multimedialnej, plakatów, posterów lub 
plansz edukacyjnych omawianych przez uczniów; naleŜy wykorzystać materiały 
zawarte w zeszycie nr 2 (u przewodniczącego grupy). 
 
 
GRUPA III - SZKŁO 
Irena Samcik (przew.) 
Mariola Witkowska 
Agnieszka Konieczna 
Małgorzata Nowak 
Tadeusz Małecki 
 
Zadanie: Przygotowanie prezentacji multimedialnej, plakatów, posterów lub 
plansz edukacyjnych omawianych przez uczniów; naleŜy wykorzystać materiały 
zawarte w zeszycie nr 3 (u przewodniczącego grupy). 
 
 
 
 
 
 



GRUPA IV - METAL  
Katarzyna Gołowacz (przew.) 
Beata Zakrzewska 
Arlena Radwańska 
Krzysztof Derengowski 
Anna Pajszczyk 
 
Zadanie: Przygotowanie prezentacji multimedialnej, plakatów, posterów lub 
plansz edukacyjnych omawianych przez uczniów; naleŜy wykorzystać materiały 
zawarte w zeszycie nr 4 (u przewodniczącego grupy). 
 
 
GRUPA V- BATERIE 
Jerzy Kołodziej (przew.) 
Wojciech Król 
s. Rut 
ks. Adam 
Tadeusz Jankiewicz 
 
Zadanie: Przygotowanie prezentacji multimedialnej, plakatów, posterów lub 
plansz edukacyjnych omawianych przez uczniów; naleŜy wykorzystać materiały 
zawarte w zeszycie nr 5 (u przewodniczącego grupy). 
 
 
GRUPA VI – Konkurs ekologiczny 
dyr. Anna Sawińska 
Małgorzata Kołodziej 
Danuta Woźniak 
 
 
Środki dydaktyczne: materiały szkoleniowe „Cała prawda o odpadach” zeszyt 
1-5; wydawca: Stowarzyszenie Ekologiczne „EKO-UNIA’ 
 
Termin realizacji: 31 marca 2008 r. 
 
Sprawozdania z przebiegu prac będą przedstawiane na kolejnych zebraniach 
Zespołu Wychowawczego. 
 
Opracowały: Danuta Woźniak     
             Małgorzata Kołodziej 
 


