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Gra odbywa się na terenie szkoły, w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela (sala 
lekcyjna, boisko szkolne, sala gimnastyczna, itp.). W jednej grze bierze udział jednocześnie 
jedna klasa, podzielona na dwa zespoły. Każdy z zespołów przemieszcza się od stacji do stacji 
i wykonuje kolejne zadania, przy czym przy jednej stacji może przebywać naraz tylko jeden 
zespół (o kolejności wykonywania zadań decyduje nauczyciel). Na każdej stacji powinny 
znajdować się dwa komplety niezbędnych materiałów (po jednym dla każdego zespołu).

Po prawidłowym wykonaniu każdego zadania zespół otrzymuje jeden kawałek 
Układanki/jedną literę Hasła. Podobnie za każdą rozwiązaną Kartę Pracy zespół otrzymuje 
kawałek Układanki/literę Hasła. Celem gry jest zebranie wszystkich elementów/liter  
i ułożenie z nich obrazka/hasła głównego. Uczniowie mają na to ok. 45 minut. Dodatkowe 
informacje oraz wszystkie Karty Pracy potrzebne do wykonania niektórych zadań  
i rozwiązania zadań zamkniętych są dostępne na stronie http://dzialajzimpetem.pl  / 
program dla szkół / strefa dla nauczyciela. Nauczyciel ocenia czy zadania zostały 
wykonane poprawnie.

ZASADY GRY:

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO GRY:

Nauczyciel przygotowuje materiały niezbędne do realizacji zadań:

1. Drukuje Układankę/Hasło i rozcina je na poszczególne elementy/litery (jeden 
zespół – jeden zestaw). Liczba elementów/liter odpowiada całościowej liczbie 
zadań i Kart Kracy.

2. Drukuje Karty Pracy i umieszcza je przy właściwych stacjach (jeden zespół – jedna 
karta). Tam, gdzie to konieczne, zapewnia materiały do pisania/kolorowania, 
nożyczki.

3. Przy jednej ze stacji umieszcza dwa zestawy odpadów. Każdy powinien 
obejmować: 3 butelki PET, gazetę, 2 puszki aluminiowe, karton po soku, karton 
po mleku, torebkę foliową, ulotkę, wytłoczkę na jajka, tekturowe pudełko, 
opakowanie po szamponie/płynie do kąpieli, pusty szklany słoik, szklaną butelkę, 
skorupki od jajka, opakowanie po jogurcie, papier po maśle lub margarynie, 
zgniecioną chusteczkę higieniczną lub ręcznik papierowy, tubkę po paście do 
zębów. Jeśli nie ma możliwości przygotowania potrzebnych odpadów, nauczyciel 
drukuje odpowiednie obrazki ze strony http://dzialajzimpetem.pl  / program 
dla szkół / strefa dla nauczyciela.

4. Przy innej stacji umieszcza dwa zestawy liczące po 8-10 butelek PET w różnych 
rozmiarach (w każdej powinna znajdować się odrobina wody, tak by trzeba ją było 
najpierw do końca opróżnić) oraz miskę lub inne naczynie, do którego można 
przelać wodę z butelek. 

5. Przygotowuje kartki A4 w kolorach: żółtym, niebieskim, zielonym, brązowym  
i czarnym (będą pełniły rolę pojemników) i umieszcza je na właściwej 
stacji. Ewentualnie pobiera i drukuje zdjęcia pojemników ze strony http://
dzialajzimpetem.pl  / program dla szkół / strefa dla nauczyciela.
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SCENARIUSZ GRY (klasy 1-3)
Nauczyciel wyjaśnia zasady gry. Następnie zadaje pytania, na które uczniowie próbują 

odpowiedzieć samodzielnie. Jeśli nie znają odpowiedzi, nauczyciel wyjaśnia zagadnienie, 
korzystając z Przydatnych Informacji.

PYTANIA:

1. Dlaczego warto segregować odpady?

2. Jakie kolory mają pojemniki przeznaczone do segregacji odpadów i co należy do 
nich wrzucać?

3. Czego nie wolno wrzucać do poszczególnych pojemników? Dlaczego?

4. Co to jest butelka PET? Jak należy przygotować ją przed wrzuceniem do żółtego 
pojemnika?

5. Jak myślicie, co dalej dzieje się z butelką PET po wrzuceniu jej do pojemnika?

6. Do czego można wykorzystać butelki PET?

Po udzieleniu odpowiedzi na pytania uczniowie zostają podzieleni na dwa zespoły. 
Oba zespoły przystępują do gry i wykonują kolejne zadania przypisane do poszczególnych 
stacji, zaczynając od stacji wskazanej przez nauczyciela (przejście między poszczególnymi 
stacjami może odbywać się rotacyjnie lub według porządku wyznaczonego przez 
nauczyciela). Za każde prawidłowo wykonane zadanie oraz za każdą rozwiązaną kartę 
pracy zespół otrzymuje po jednym elemencie Układanki. Wygrywa ten zespół, który jako 
pierwszy ułoży całą Układankę.

STACJE:

1. ZADANIE 1:

Wiem, gdzie wrzucać poszczególne odpady. Zadaniem uczniów jest ustalić, 
do których pojemników należy wrzucić poszczególne odpady. Następnie 
uczniowie przyporządkowują odpady/obrazki do kartek (lub zdjęć pojemników) 
w odpowiednim kolorze.

ZADANIE 2:

Karta pracy „Do którego pojemnika?” Zadaniem uczniów jest pokolorować 
pojemniki, a następnie połączyć odpowiedni pojemnik z właściwymi odpadami.

2. ZADANIE 1:

Wiem, jak przygotować butelki PET przed wrzuceniem ich do pojemnika. 
Uczniowie muszą przygotować butelki PET przed wrzuceniem ich do żółtego 
pojemnika (odkręcić je, opróżnić i zgnieść). 

ZADANIE 2:

Karta pracy „Przygotuj butelki PET do wyrzucenia”. Uczniowie mają za 
zadanie rozwiązać labirynt.
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3. ZADANIE 1:

Wiem, co powstaje z przetworzonych butelek PET. Uczniowie na kartce 
wypisują/rysują przykłady 4 przedmiotów, które można wykonać z tworzywa 
pochodzącego z recyklingu butelek PET.

ZADANIE 2:

Karta pracy „Droga butelki PET”. Zadaniem uczniów jest ułożyć we właściwej 
kolejności ilustracje przedstawiające poszczególne etapy drogi, jaką przebywa 
butelka PET od naszego domu do nowego produktu.

4. ZADANIE 1:

Potrafię sam dać nowe życie butelce PET. Zadaniem uczniów jest 
zaproponować, do czego mogą w domu wykorzystać puste butelki PET. Powinni 
wymyślić minimum 3 zastosowania. 

ZADANIE 2:

Karta pracy „Drugie życie butelki PET”. Zadaniem uczniów jest otoczyć pętlą 
te przedmioty, które mogą powstać z przetworzonych butelek PET.

W ramach podsumowania nauczyciel puszcza dzieciom FILMIK  
ZE STRONY WWW.DZIALAJZIMPETEM.PL w zakładce  

Program dla szkół / Materiały edukacyjne / Film edukacyjny

konsumpcja,
segregacja

w domu

tworzenie
nowych

produktów

rozdrabnianie
na płatki, mycie

i suszenie

ponowne
sortowanie
i usuwanie

zanieczyszczeń

wysortowanie
i podział butelek 

na sortowniach

odbiór 
i transport
odpadów

belowanie
butelek

i transport
do recyklerów

REGRANULAT
WŁÓKNA POLIESTROWE

FOLIE

1 2

7 3

6 4

5



5

SCENARIUSZ GRY (klasy 4-6)
Nauczyciel wyjaśnia zasady gry. Następnie zadaje pytania, na które uczniowie próbują 

odpowiedzieć samodzielnie. Jeśli nie znają odpowiedzi, nauczyciel wyjaśnia zagadnienie, 
korzystając z Przydatnych Informacji.

PYTANIA:

1. Dlaczego warto segregować odpady?

2. Jakie kolory mają pojemniki przeznaczone do segregacji odpadów i co należy do 
nich wrzucać?

3. Czego nie wolno wrzucać do poszczególnych pojemników? Dlaczego?

4. Co to jest butelka PET? Jak należy przygotować ją przed wrzuceniem do żółtego 
pojemnika?

5. Jak myślicie, co dalej dzieje się z butelką PET po wrzuceniu jej do pojemnika?

6. Do czego można wykorzystać butelki PET?

Po udzieleniu odpowiedzi na pytania uczniowie zostają podzieleni na dwa zespoły. 
Oba zespoły przystępują do gry i wykonują kolejne zadania przypisane do poszczególnych 
stacji, zaczynając od stacji wskazanej przez nauczyciela (przejście między poszczególnymi 
stacjami może potem odbywać się rotacyjnie lub według porządku wyznaczonego przez 
nauczyciela). Za każde prawidłowo wykonane zadanie i za każdą rozwiązaną kartę pracy 
zespół otrzymuje po jednej literze Hasła. Wygrywa ten zespół, który jako pierwszy ułoży 
całe Hasło.

STACJE:

1. ZADANIE 1:

Wiem, gdzie wrzucać poszczególne odpady. Zadaniem uczniów jest ustalić, do 
których pojemników należy wrzucić poszczególne odpady. Następnie uczniowie 
przyporządkowują odpady/obrazki do kartek (lub zdjęć pojemników) w odpo-
wiednim kolorze.

ZADANIE 2:

Karta pracy „Rebus”. Uczniowie mają za zadanie narysować rebus dla hasła: Se-
greguj do żółtego!

Karta pracy „Przygotuj butelki PET do wyrzucenia”. Uczniowie mają za zada-
nie rozwiązać labirynt.

2. ZADANIE 1:

Wiem, jak przygotować odpady przed wrzuceniem ich do pojemnika. Ucznio-
wie muszą przygotować butelki PET przed wrzuceniem ich do żółtego pojemnika 
(odkręcić je, opróżnić i zgnieść).
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ZADANIE 2:

Karta pracy „Drugie życie butelki PET”. Zadaniem uczniów jest otoczyć pętlą 
te przedmioty, które mogą powstać z przetworzonych butelek PET.

3. ZADANIE 1:

Wiem, co powstaje z przetworzonych butelek PET. Uczniowie na kartce wypi-
sują przykłady 6 przedmiotów, które można wykonać z tworzywa pochodzącego 
z recyklingu butelek PET.

ZADANIE 2:

Karta pracy „Uzupełnij tekst”. Zadaniem uczniów jest uzupełnić prawidłowo 
tekst na temat drogi, jaką przebywa butelka PET od naszego domu do nowego 
produktu. 

Karta pracy „Znajdź ukryte słowa”. Zadaniem uczniów jest odszukać 10 ukry-
tych słów związanych z butelkami PET.

4. ZADANIE 1:

Wiem, że muszę zacząć od siebie. Zadaniem uczniów jest zaproponować 3 zmia-
ny, które każdy mógłby wprowadzić we własnym domu, aby ograniczyć ilość ge-
nerowanych odpadów. Wszystkie propozycje powinny zostać zapisane.

ZADANIE 2:

Karta pracy „Odszyfruj hasła”. Uczniowie mają za zadanie odszyfrować ukryte 
hasła, przypisując właściwe litery odpowiednim znakom.

RECYKLING

pozwala na zaoszczędzenie
energii potrzebnej do świecenia
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SCENARIUSZ GRY (klasy 7-8)
Nauczyciel wyjaśnia zasady gry. Następnie zadaje pytania, na które uczniowie próbują 

odpowiedzieć samodzielnie. Jeśli nie znają odpowiedzi, nauczyciel wyjaśnia zagadnienie, 
korzystając z Przydatnych Informacji.

PYTANIA:

1. Dlaczego warto segregować odpady?

2. Jakie kolory mają pojemniki przeznaczone do segregacji odpadów i co należy do 
nich wrzucać?

3. Czego nie wolno wrzucać do poszczególnych pojemników? Dlaczego?

4. Co to jest butelka PET? Jak należy przygotować ją przed wrzuceniem do żółtego 
pojemnika?

5. Jak myślicie, co dalej dzieje się z butelką PET po wrzuceniu jej do pojemnika?

6. Do czego można wykorzystać butelki PET?

Po udzieleniu odpowiedzi na pytania uczniowie zostają podzieleni na dwa zespoły. 
Oba zespoły przystępują do gry i wykonują kolejne zadania przypisane do poszczególnych 
stacji, zaczynając od stacji wskazanej przez nauczyciela (przejście między poszczególnymi 
stacjami może potem odbywać się rotacyjnie lub według porządku wyznaczonego przez 
nauczyciela). Za każde prawidłowo wykonane zadanie i za każdą rozwiązaną kartę pracy 
zespół otrzymuje po jednej literze Hasła. Wygrywa ten zespół, który jako pierwszy ułoży 
całe Hasło.

STACJE:

1. ZADANIE 1:

Wiem, gdzie wrzucać poszczególne odpady. Zadaniem uczniów jest ustalić, do któ-
rych pojemników należy wrzucić poszczególne odpady. Następnie uczniowie przypo-
rządkowują odpady/obrazki do kartek (lub zdjęć pojemników) w odpowiednim kolorze.

ZADANIE 2:

Karta pracy „Rebus”. Uczniowie mają za zadanie narysować rebus dla hasła: Se-
greguj do żółtego!

2. ZADANIE 1:

Wiem, jak przygotować odpady przed wrzuceniem ich do pojemnika. Ucznio-
wie muszą przygotować butelki PET przed wrzuceniem ich do żółtego pojemnika 
(odkręcić je, opróżnić i zgnieść).

ZADANIE 2:

Karta pracy „Uzupełnij tekst”. Zadaniem uczniów jest uzupełnić prawidłowo 
tekst na temat drogi, jaką przebywa butelka PET od naszego domu do nowego 
produktu. 

pozwala na zaoszczędzenie
energii potrzebnej do świecenia
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3. ZADANIE 1:

Wiem, co powstaje z przetworzonych butelek PET. Uczniowie na kartce wypi-
sują przykłady 8 przedmiotów, które można wykonać z tworzywa pochodzącego 
z recyklingu butelek PET.

ZADANIE 2:

Karta pracy „Wiem więcej o butelkach PET”. Uczniowie mają za zadanie dopa-
sować liczby/wielkości procentowe do podanych informacji. 

4. ZADANIE 1:

Wiem, że muszę zacząć od siebie. Zadaniem uczniów jest zaproponować 4 zmia-
ny, które każdy mógłby wprowadzić we własnym domu, aby ograniczyć ilość ge-
nerowanych odpadów. Wszystkie propozycje powinny zostać zapisane.

ZADANIE 2:

Karta pracy „Odszyfruj hasła”. Uczniowie mają za zadanie odszyfrować ukryte 
hasła, przypisując właściwe litery odpowiednim znakom.

5. ZADANIE 1:

Wiem, że o potrzebie segregacji odpadów trzeba mówić głośno. Zadaniem 
uczniów jest wymyślić własne hasło reklamowe zachęcające do segregacji odpa-
dów. Hasło powinno zostać zapisane.

ZADANIE 2:

Karta pracy „Ułóż krzyżówkę”. Zadaniem uczniów jest samodzielnie ułożyć 
krzyżówkę, której rozwiązaniem będzie hasło: Butelka PET. Hasła do krzyżówki 
powinny być związane z tematem gry i poprzedzającą grę dyskusją (patrz. PYTA-
NIA).
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PRZYDATNE INFORMACJE

Warto segregować odpady, ponieważ w ten sposób zmniejszamy ilość odpadów skła-
dowanych na wysypiskach, oszczędzamy zasoby naturalne i redukujemy zanieczyszczenie 
środowiska. Dzięki segregacji część odpadów zyskuje drugie życie, zmieniając się w surow-
ce wtórne, które można ponownie wykorzystać.

Żeby oddpady mogły stać się surowcami należy pamiętać, by wrzucać je do odpowied-
nich pojemników. Do żółtego pojemnika powinny trafiać opakowania wykonane z two-
rzyw sztucznych i metalu – zarówno opakowania po artykułach spożywczych, jak również 
po szamponach, płynach do kąpieli czy do prania. Tu wrzucamy także opakowania wielo-
materiałowe, takie jak kartony po mleku i sokach. Niebieski pojemnik przeznaczony jest 
na papier biurowy, tekturę, zeszyty, gazety, kartony. Ważne jest, aby papier trafiający do 
niebieskiego pojemnika był suchy i niezatłuszczony. Do zielonego pojemnika wyrzucamy 
opakowania ze szkła opakowaniowego, czyli szklane butelki i słoiki. Nie należy tu wrzucać 
szkła stołowego, luster, szkła zbrojonego lub hartowanego. W brązowym pojemniku gro-
madzimy resztki jedzenia, takie jak: obierki z owoców i warzyw, ogryzki, skorupki z jajek 
oraz fusy z kawy i herbaty. Nie wrzucamy tu jednak mięsa ani kości. Wrzucamy także od-
pady zielone, takie jak trawa, gałęzie i kwiaty. Czarny albo szary pojemnik przeznaczony 
jest na odpady zmieszane. Wrzucamy do niego zużyte chusteczki jednorazowe, ręczniki 
papierowe, pieluchy, zatłuszczony papier, rozbite szklanki i talerze, porcelanowe kubki, a 
także resztki mięsa i kości.

SEGREGUJĄC ODPADY NALEŻY PAMIĘTAĆ O ZASADACH, 
które pozwolą na ich ponowne przetworzenie:

1. Warto zwracać uwagę na oznaczenia umieszczone na opakowaniach. Dzięki 
temu można się dowiedzieć, z czego zostały zrobione i czy można je powtórnie 
przetworzyć.

2. Puszki i butelki PET należy zgniatać przed wyrzuceniem.

3. Szkło najlepiej wyrzucać bez kapsli i zakrętek.

4. Butelki, słoiki czy kartony trzeba dokładnie opróżnić przed wyrzuceniem.

5. Kartony powinno się rozkładać przed wyrzuceniem. Zajmą mniej miejsca.

1 2 3 4

Zanim wrzucisz butelkę PET do żółtego pojemnika PAMIĘTAJ!



Miś Opakowanie płynu do płukania tkanin, 
opakowanie szamponu

Dywanik
łazienkowy
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Rocznie w polskich gospodarstwach domowych zużywa się ok. 650 tysięcy ton pla-
stikowych opakowań. Aż 30% z nich stanowią butelki PET, powszechnie użytkowane  
w gospodarstwach domowych. Do recyklingu przekazywanych jest ok. 50% zużywa-
nych butelek. Pozostałe trafiają na składowiska lub  do spalenia.  Tymczasem odpowiednio 
zagospodarowane butelki PET mogą otrzymać drugie życie w postaci kolejnego opakowa-
nia (tzw. rPET) lub znaleźć zastosowanie w przemyśle odzieżowym czy meblarskim. Już z 5 
butelek PET można zrobić torbę na zakupy, a 35 wystarczy, aby wyprodukować bluzę 
polar. Z przetworzonych butelek PET powstaje wiele przedmiotów, które wykorzystujemy 
na co dzień: wypełnienia zabawek, plastikowe skrzynki, opakowania płynów do mycia na-
czyń, dywaniki łazienkowe, koce polarowe czy buty sportowe. Dlatego warto zwracać uwagę 
na to, jak postępujemy z butelką PET i zawsze przestrzegać zasady: ODKRĘĆ, OPRÓŻNIJ, 
ZGNIEĆ, SEGREGUJ DO ŻÓŁTEGO! Pomaga to nie tylko oszczędzić miejsce w pojemniku  
w naszym domu, ale także oszczędza miejsce podczas transportu, usprawnia pracę w sor-
towni i ułatwia recykling.

RECYKLING DZIEJE SIE NAPRAWDĘ!
Z przetworzonych butelek PET powstaje wiele użytecznych przedmiotów, 

które wykorzystujesz na co dzień:

Skrzynka plastikowa Opakowanie płynu
do mycia szyb

Bluza polarowa

Torba plastikowa na zakupy 
wielokrotnego użytku

Wypełnienie poduszki, kołdry,
koc polarowy

Namiot
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Po tym jak butelka PET znajdzie się w żółtym pojemniku, trafia do sortowni, gdzie bu-
telki są wysortowywane z pozostałych plastikowych odpadów, a następnie dzielone we-
dług kolorów i zgniatane w bele. Następnie w zakładzie przetwarzania usuwa się z nich 
etykiety, nakrętki i inne zanieczyszczenia. Oczyszczone butelki są mielone na płatki, z któ-
rych następnie powstaje regranulat lub włókno. Z nich z kolei otrzymuje się następne opa-
kowania, polary, namioty i wiele innych przedmiotów.

WYBRANE DEFINICJE:

1. SEGREGACJA – umieszczanie odpadów w odpowiednich pojemnikach/workach, 
żeby mogły trafić do recyklingu.

2. ODPADY – wszystkie nieprzydatne przedmioty, których pozbywamy się, chcemy 
się pozbyć, musimy się pozbyć.

3. RECYKLING – proces, podczas którego z odpadów powstaje materiał do wytwo-
rzenia nowych produktów.

4. SUROWCE WTÓRNE – odpady nadające się do recyklingu, z których mogą po-
wstać nowe produkty.

5. BUTELKA PET – plastikowa butelka wytworzona z politereftalanu etylenu .

6. REGRANULAT, WŁÓKNO – surowiec otrzymany w procesie recyklingu butek 
PET, wykorzystywany potem do produkcji kolejnych opakowań i przedmiotów.

1 Zgniatanie
w bele2 3 Usuwanie

etykiet i kleju

4 5 6 Polary,
namioty

i wiele innych



Materiał edukacyjny realizowany  
w ramach kampanii „Działaj z imPETem!”

www.dzialajzimpetem.pl

www.facebook.com/dzialajzimpetem/

Już niebawem rusza 
OGÓLNOPOLSKI KONKURS 
dla szkół podstawowych.

NIE PRZEGAP!
Szczegóły na:

www.dzialajzimpetem.pl

Inicjatorzy

Patroni medialni

Organizator

Patroni honorowi


