
Dostrzeganie wartości i  zagrożeń techniki w aspekcie 
integralnego rozwoju człowieka i poszanowania jego 
goDności

2. charakterystyka zagrożeń występujących we współczesnej 
cywilizacji spowodowanych postępem technicznych (wojny, 
terroryzm, zanieczyszczenie środowiska, zagrożenie zdrowia 
psychicznego i somatycznego itp.);

3. przewidywanie zagrożeń ze strony różnych wytworów techniki 
i urządzeń technicznych.

rozwijanie kreatywności technicznej

2. rozwijanie zainteresowań technicznych.

przyjmowanie postawy proekologicznej

1. przyjmowanie postawy odpowiedzialności za współczesny 
i przyszły stan środowiska;

2. kształtowanie umiejętności segregowania i wtórnego wyko-
rzystania odpadów znajdujących się w najbliższym otoczeniu.

IV45 minut

scenariusz lekcji  techniki

anna stramowska

Dlaczego migrujący plastik jest zagrożeniem Dla ziemi?

technika



• co znaczą terminy:  migracja, recykling;

• jak postępować z wytworami techniki, szczególnie zużytymi;

• jakie działania należy podjąć, aby ograniczyć ilości odpadów po-
wstających w domu.

• rozmowa kierowana;

• Burza mózgów;

• Demonstracja;

• praca w parach;

• praca indywidualna;

• guma do żucia;

• chusteczki higieniczne;

• woreczki foliowe;

• jabłko;

• tablica multimedialne;

• słowniki języka polskiego.

•	 https://tvnmeteo.tvn24.pl/informacje-pogoda/swiat,27/toniemy-
w-oceanie-plastiku-wielka-pacyficzna-plama-smieci-piec-razy-
wieksza-od-polski,255867,1,0.html [dostęp: 07.10.2019];

•	 https://www.ekologia.pl/wiedza/f i lmy/plast ik-plast ik-plast ik-
brytyjski-nurek-filmuje-morze-smieci-na-bali,23701.html
[dostęp: 07.10.2019];

•	 https://www.green-projects.pl/zanieczyszczenie-plastikiem-global-
ny-problem/ [dostęp dnia 07.10.2019];

•	 https://www.ograniczamsie.com/2018/06/worki-woreczki-torby-na-
zakupy-zero-waste-jakie-wybrac.html [dostęp: 07.10.2019].

ocenianie kształtujące – po tej lekcji uczniowie i uczennice DowiaDują siĘ:

metoDy, formy, śroDki DyDaktyczne wykorzystywane poDczas zajĘć:

Ź r ó D ł a :

• w jaki sposób człowiek może przyczynić się do dbania o środowi-
sko naturalne;

• jak należy ekologicznie postępować z wytworami techniki, szcze-
gólnie zużytymi;

• jakie są zagrożenia związane z nadmierną produkcją plastiku.

cel lekcji .  po tej lekcji  uczniowie i  uczennice DowiaDują siĘ:
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Lekcję rozpoczynamy od krótkiej po-

gadanki na temat korzyści spożywania 

drugiego śniadania w szkole. Prosimy 

uczniów i uczennice, aby powiedzieli, 

w co zapakowali lub zazwyczaj pakują 

drugie śniadanie do szkoły (np. papier 

śniadaniowy, folia aluminiowa, pudełka 

plastikowe, worki foliowe itp.).

Wszystkie odpowiedzi zapisujemy na 

tablicy. 

Pytamy, które z opakowań można wyko-

rzystać wielokrotnie, a które nie nadają 

się do ponownego użytku. Podkreślamy 

na tablicy te opakowania, które stały się 

odpadami.

Prosimy uczniów i uczennice, aby za-

stanowili się, których odpadów będzie 

najwięcej po zjedzeniu drugiego śniada-

nia w szkole (np. surowce organiczne, 

torebki foliowe, papier). Omawiamy od-

powiedzi i wskazujemy, że każdego dnia 

człowiek wytwarza duże ilości odpadów, 

np. trzyosobowa rodzina wytwarza 

w ciągu roku ponad 1000 kilogramów 

odpadów. Większość z nich trafia do ko-

sza na śmieci.

Informujemy, że dzisiejszą lekcję po-

święcimy odpadom plastikowym. Poda-

jemy temat i cele lekcji.

Nie wszyscy uczniowie 
i uczennice mogą mieć 
drugie śniadanie, dlate- 
go prosimy ochotników 
o pokazanie opakowań.

5 minut

2 minuty

3 minuty

2 minuty



5 minut

5 minut

5 minut

Pytamy uczniów i uczennice, czy znają 

znaczenie wszystkich wyrazów, które są 

podane w temacie lekcji. Podkreślamy 

wyraz „migrujący”. Ochotnicy wyszukują 

znaczenie terminu w słowniku języka pol-

skiego.

Rozdajemy na każdą ławkę następujące 

przedmioty: guma do żucia, jabłko, chu-

steczki higieniczne oraz torebki foliowe. 

Zadaniem dzieci jest ułożenie w parach 

przedmiotów w kolejności od tych, które 

najszybciej ulegają rozpadowi do tych, któ-

ry potrzebują najwięcej czasu na rozpad. 

Sprawdzamy odpowiedzi i podajemy, ile lat 

rozkłada się każdy z odpadów (chusteczka 

3 miesiące, jabłko pól roku, guma do żucia 

5 lat, plastikowa torebka 300 lat). Zastana-

wiamy się nad tym, który z tych odpadów 

stanowi największe zagrożenie i dlaczego?

Odwołujemy się do pytania zawartego 

w temacie lekcji. Przeprowadzamy burzę 

mózgów w poszukiwaniu odpowiedzi na 

pytanie, czy plastik może „migrować”. 

Pomysły zapisujemy na tablicy. Podsumo-

wujemy nasze rozważania dotyczące mi-

gracji plastiku, np. jeśli migracja plastiku 

przebiega z naszego kosza do pojemnika 

na plastiki, to odpad będzie podlegał recy-

klingowi. Niestety, plastik może migrować 

z naszych gospodarstw domowych w nie-

odpowiednie miejsca. Przyczyną skażenia 

środowiska jest między innymi wyrzucanie 

odpadów w lasach, do rzek i pozostawianie 

ich w innych nieprzeznaczonych do tego 

miejscach, co stanowi powód zanieczysz-

czenia danego terenu, wód gruntowych 

oraz zagrożenie dla zwierząt.

Należy upewnić się, czy 
uczniowie i uczennice 
znają znaczenie słowa 
„recykling”. Jeśli nie, 
należy je wyjaśnić.



zachęcenie Do refleksji

Porozmawiajcie z rodzicami na temat zakupu woreczków wielokrotnego użytku lub możliwości 

uszycia ich w domu.

Włączamy dzieciom filmy oraz pokazu-

jemy zdjęcia:

1. https://tvnmeteo.tvn24.pl/informa-

cje-pogoda/swiat,27/toniemy-w-oc-

eanie-plastiku-wielka-pacyficzna-

plama-smieci-piec-razy-wieksza-

od-polski,255867,1,0.html [dostęp: 

07.10.2019];

2. https://www.ekologia.pl/wiedza/ 

filmy/plastik-plastik-plastik-bry- 

tyjski-nurek-filmuje-morze-smie-

ci-na-bal i ,23701.html [dostęp: 

07.10.2019];

3. https://www.green-projects.pl/za-

nieczyszczenie-plastikiem-globalny-

-problem/ [dostęp: 07.10.2019].

Omawiamy to doświadczenie.

Rozdajemy uczniom i uczennicom kar-

teczki samoprzylepne. Prosimy, aby za-

pisali na nich jeden przykład działania, 

które może ograniczyć zużycie plastiko-

wych opakowań. Ochotnicy i ochotniczki 

przyklejają karteczki do tablicy. Odczy-

tujemy wszystkie propozycje oraz poda-

jemy własne, np. używanie woreczków  

z materiału lub starej firany. Prezentuje-

my przykłady takich opakowań:

https://www.ograniczamsie.com/2018/ 

06/worki-woreczki-torby-na-zakupy-

zero-waste-jakie-wybrac.html [dostęp: 

07.10.2019].

6 minut

7 minut

p o D s u m o wa n i e
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