SZANOWNI KOORDYNATORZY,
Witamy w gronie szkół biorących udział w Akcji edukacyjnej „Drużyna SIR PET-ERA”.
Akcja realizowana jest jako element większego projektu edukacyjno-społecznego pod nazwą
Re_kologia (www.rekologia.pl). Projekt ma na celu podnoszenie świadomości ekologicznej
w zakresie segregacji odpadów opakowaniowych, w szczególności odpadów z tworzyw
sztucznych.
Wraz z metodykami przygotowaliśmy dla Was i Waszych małych podopiecznych bezpłatne
materiały edukacyjne, które pozwolą dzieciom na pozyskanie w atrakcyjny sposób eko
wiedzy, którą następnie przeniosą do swoich domów. W skład pakietu wchodzą:
•
•
•
•
•
•
•
•

scenariusze zajęć lekcyjnych (1 sztuka na klasę)
pakiet kart pracy (1 zestaw na klasę, do kserowania w liczbie dzieci)
tablica elektrostatyczna „Jak segregować odpady” (1 sztuka na klasę)
karty do Quiz (1 komplet na klasę)
plakat wyzwań (1 sztuka na klasę)
naklejki do plakatu wyzwań (po 2 arkusze w formacie A3 na klasę)
puzzle magnetyczna dla każdego ucznia (w liczbie dzieci w danej klasie)
zgniatarka do butelek (1 sztuka na szkołę)

Materiały przeznaczone są do realizacji zajęć dydaktycznych z uczniami klas 1-3
w terminie kwiecień-maj 2021 (w zależności od sytuacji w kraju).
Podczas realizowania scenariuszy zajęć lekcyjnych uczniowie poznają bohaterów programu: rycerza SIR PET-ERA, czarodziejkę PETunię i chochlika PETrynia oraz przygotowane
przez nich wyzwania (umieszczone na kartach pracy; karty pracy z wyzwaniami każdorazowo należy skserować w ilości odpowiadającej liczbie dzieci w klasie). Realizując wyzwania, uczniowie utrwalą zdobytą wiedzę i zyskają możliwość zostania członkami Drużyny SIR
PET-ERA, tj. Drużyny Obrońców Środowiska. Za każde z 9 zrealizowanych zadań, dzieci
otrzymają naklejki do zamieszczenia na „Plakacie wyzwań”. Naklejki układają się w nazwę
projektu: Re_kologia. Warto zadbać o to, by każdy z uczniów mógł ukończyć wszystkie
wyzwania, złożyć ślubowanie i otrzymać pamiątkowe puzzle magnetyczne.
Wspólnie z Drużyną SIR PET-ERA czekamy na Wasze relacje z realizacji zajęć czy zdjęcia
plakatów wypełnionych naklejkami. Po zakończeniu akcji (w czerwcu) prześlemy Wam
ankietę z prośbą o ocenę i opinię. Zachęcamy do polubienia fanpage akcji w serwisie
Facebook: www.facebook.com/rekologia. Reportaże zdjęciowe możecie przesyłać
na adres e-mail: kontakt@druzynasirpetera.pl.
Każdy uczeń biorący udział w Akcji może wziąć udział w konkursie „Przyjaciele Drużyny
SIR PET-ERA” i wygrać fantastyczne eko-nagrody dla siebie i szkoły. Szczegóły na karcie
„Konkurs”.
Już dziś zapraszamy Was do udziału w programie edukacyjnym, który wystartuje
z początkiem września, w roku szkolnym 2021/22.
Życzymy udanej edu-zabawy!
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WYZWANIE 1.
„Do którego pojemnika”

SIR PET-ER podczas swojej wyprawy natrafił na dzikie wysypisko.
Chciałby, aby wszystkie znalezione przez niego śmieci trafiły do właściwych pojemników.
Pokoloruj pojemniki w odpowiednie kolory i pomóż mu posegregować odpady.
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WYZWANIE 2.
„Odpady”

SIR PET-ER posegregował odpady, które znalazł w ostatniej wyprawie do krainy re_kologów.
Sprawdźcie, czy prawidłowo to zrobił.
Wykreślcie w każdym rzędzie błędnie posegregowany odpad.
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WYZWANIE 3.
„Znajdź różnice”

SIR PET-ER często wspomina swój pobyt w krainie re_kologów. Nie jest jednak pewien,
czy dobrze zapamiętał, jak wyglądał tamten świat. Wspomnienia czasem się zacierają.
Pomóżcie mu odnaleźć 10 różnic między jego wizją, a prawdziwą krainą.
WIZJA SIR PET-ERA
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CZARODZIEJKA PETUNIA
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SYMBOL RECYKLINGU
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WYZWANIE 4.
„Pomóż PETunii przejść labirynt”

Czarodziejka PETunia utknęła w labiryncie.
Aby się z niego wydostać, musi wybrać drogę
prowadzącą wyłącznie po odpadach,
które można wyrzucić do żółtego pojemnika.
Zbierzcie je i pomóżcie PETunii wyjść z labiryntu.

METALE
I TWORZYWA
SZTUCZNE

www.rekologia.pl

WYZWANIE 4.
„Pomóż PETunii przejść labirynt”

Czarodziejka PETunia utknęła w labiryncie.
Aby się z niego wydostać, musi wybrać drogę
prowadzącą wyłącznie po odpadach,
które można wyrzucić do żółtego pojemnika.
Zbierzcie je i pomóżcie PETunii wyjść z labiryntu.

METALE
I TWORZYWA
SZTUCZNE

www.rekologia.pl

RYCERSKI KODEKS
POSTĘPOWANIA
Rycerza Drużyny Obrońców Środowiska cechuje ekologiczna śmiałość. Nie ustaje on
w dążeniach, by uczynić świat wolnym od nadmiaru śmieci. W tym celu zawsze prawidłowo
segreguje odpady. Nigdy nie pozostawia ich w lesie czy na łące. Wie bowiem, że magia
recyklingu podaruje surowcom wtórnym nowe życie. Dlatego butelki PET zawsze wrzuca
do żółtego pojemnika. Nawet wyrwany z głębokiego snu potrafi powtórzyć magiczną formułę:

KAŻDĄ BUTELKĘ NAJPIERW ODKRĘCAM,
POTEM OPRÓŻNIAM, BY PUSTA BYŁA.
ZGNIATAM DOKŁADNIE, PO CZYM PILNUJĘ,
BY DO ŻÓŁTEGO SZYBKO TRAFIŁA.
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WYZWANIE 5.
„Przygotuj butelkę”

Zanim wyrzucisz plastikową butelkę do żółtego pojemnika odpowiednio ją przygotuj.
Zrób to według poniższej instrukcji.
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WYZWANIE 6.
„Magia recyklingu”

To jedna z podstawowych prawd magii recyklingu, którą czarodziejka PETunia ma w małym
paluszku. Odszyfrujcie hasło, jeśli chcecie przystąpić do Drużyny Obrońców Środowiska.
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CHOCHLIK PETRYNIO
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WYZWANIE 7.
„Drugie życie butelki PET”

Jak myślicie, w co jeszcze poza kolejną butelką może zmienić się czarodziejska butelka
PETrynia? Wskaż 9 przedmiotów, które można wyprodukować z materiałów pochodzących
z recyklingu butelek PET.
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DROGA BUTELKI PET
2

ZGNIATAJ

3

POSEGREGUJ
DO ŻÓŁTEGO

TRANSPORTOWANIE
DO SORTOWNI

5

PODZIAŁ
NA KOLORY

6

BELOWANIE

TRANSPORTOWANIE
DO ZAKŁAFU
PRZETWARZANIA

8

USUWANIE KLEJU
I ETYKIET

9

USUWANIE
ZANIECZYSZCZEŃ

1

OPRÓŻNĲ

4

7

10

MIELENIE
NA PŁATKI

11

POWSTANIE
REGRANULATU,
WŁÓKIEN

www.rekologia.pl

12

POWSTANIE
NOWEGO
PRZEDMIOTU

WYZWANIE 9.
„Ślubowanie rycerza SIR PET-RA”

UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ STAĆ NA STRAŻY
OCHRONY ŚRODOWISKA.
ZAWSZE BĘDĘ SEGREGOWAĆ ODPADY
DO WŁAŚCIWYCH POJEMNIKÓW.
PRZYSIĘGAM PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH ZASAD
RYCERSKIEGO KODEKSU POSTĘPOWANIA.

JAKO DUMNY RYCERZ SIR PET-ERA POTWIERDZAM,
ŻE ZNAM NAJWAŻNIEJSZE ZASADY
RECYKLINGOWEJ MAGII.
DLATEGO BĘDĘ PAMIĘTAĆ O ZASADACH:
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Imię rycerza Drużyny SIR PET-RA
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KONKURS
Każda szkoła biorąca udział w Akcji edukacyjnej „Drużyna SIR PET-ERA” może wziąć
udział w konkursie „Przyjaciele Drużyny SIR PET-ERA”.
ABY TO ZROBIĆ WYSTARCZY:
1. Przygotować pracę plastyczną (dowolną techniką) przedstawiającą nową
postać, która dołączy do Drużyny SIR PET-ERA.
2. Wymyślić nazwę/imię dla nowego bohatera.

JAK TO ZROBIĆ?
•

Prace przygotowują uczniowie klas 1-3 (indywidualnie: w domu lub w szkole).

•

Zgłoszenia prac plastycznych do konkursu dokonuje dyrektor bądź wychowawca
danej klasy poprzez załadowanie zdjęcia pracy konkursowej do formularza zamieszczonego na stronie www.druzynasirpetera.pl/konkurs (formularz aktywny w czasie trwania konkursu).

•

Nauczyciel może zgłosić do konkursu po 1 pracy od każdego ucznia ze swojej
klasy, tzn. może zgłosić minimum jedną pracę, maksimum zaś liczba prac musi
odpowiadać liczbie dzieci w danej klasie.

KOGO NAGRODZIMY?
•
•

5 najlepszych placówek,
30 uczniów,

O zwycięstwie zadecyduje liczba punktów przyznanych przez Jury.
TERMINY:
•
•

Prace konkursowe można zgłaszać od 11.05.2021,
od godziny 12:00 do 25.05.2021, do godziny 23:59.
Lista zwycięzców zostanie opublikowana 10 czerwca 2021 r.,
do godziny 15:00, na stronie www.druzynasirpetera.pl/konkurs.
Więcej informacji na temat konkursu znajdziecie w Regulaminie konkursowym dostępnym na stronie
www.druzynasirpetera.pl/konkurs, w czasie trwania konkursu.
www.druzynasirpetera.pl/konkurs
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„Do którego pojemnika”

„Odpady”

„Znajdź różnice”

SIR PET-ER podczas swojej wyprawy natrafił na dzikie wysypisko.
Chciałby, aby wszystkie znalezione przez niego śmieci trafiły do właściwych pojemników.
Pokoloruj pojemniki w odpowiednie kolory i pomóż mu posegregować odpady.

SIR PET-ER posegregował odpady, które znalazł w ostatniej wyprawie do krainy re_kologów.
Sprawdźcie, czy prawidłowo to zrobił.
Wykreślcie w każdym rzędzie błędnie posegregowany odpad.

SIR PET-ER często wspomina swój pobyt w krainie re_kologów. Nie jest jednak pewien,
czy dobrze zapamiętał, jak wyglądał tamten świat. Wspomnienia czasem się zacierają.
Pomóżcie mu odnaleźć 10 różnic między jego wizją, a prawdziwym wspomnieniem.
WIZJA SIR PET-ERA
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Czarodziejka PETunia utknęła w labiryncie.
Aby się z niego wydostać, musi wybrać drogę
prowadzącą wyłącznie po odpadach,
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