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KARTA PRACY - STYCZEŃ

Nauczyciel pokazuje kartę „Drużyna SIR PET-ERA” i czyta dzieciom krótki tekst:

Dryżyna Sir PET-era nie ustaje w swojej walce o ochronę środowiska. Dlatego wraz z nastaniem 
kolejnego roku zebrała się, by poczynić noworoczne postanowienia. Podczas burzliwej dyskusji 
SIR PET-er, PET-unia i PET-rynio obiecali sobie, że jeszcze więcej energii poświęcą na tropienie 
i eliminowanie porzuconych odpadów. Przysięgli na rycerski honor, że nauczą prawidłowej se-
gregacji o połowę więcej osób niż w roku poprzednim.  Postanowili też, że jeszcze mocniej będą 
dbać o to, by wszystkie odpady nadające się do recyklingu faktycznie do niego trafiały. Swoje 
postanowienia spisali, opatrzyli pieczęcią Drużyny i oprawili, aby każdego dnia przypomina-
ły im, że powinni je realizować. Powiesili je w swojej bazie tuż obok zasady: odkręć, opróżnij, 
zgnieć, segreguj do żółtego.

Dzieci odpowiadają na pytania:

1. Czy pamiętacie, jakie były noworoczne postanowienia drużyna Sir PET-era?

2. Co sami możecie zmienić w waszych codziennych nawykach, by jeszcze lepiej dbać  
o środowisko?

3. Co moglibyście zmienić w swoim domu lub w waszym postępowaniu, by jeszcze lepiej 
segregować odpady?  

4. Które z waszych pomysłów zmian dotyczących segregacji odpadów mogłyby być 
postanowieniem noworocznym?

Uczniowie próbują odpowiedzieć samodzielnie na wszystkie pytania. W razie wątpliwości 
nauczyciel pomaga je sformułować lub naprowadza na odpowiedź. Wszystkie pomysły 
noworocznych postanowień zapisuje na tablicy. Listę uzupełnia własnymi przykładami. Na tej 
podstawie z wykorzystaniem materiałów plastycznych klasa przygotowuje „Listę postanowień 
noworocznych Obrońców Środowiska”. Wszystkie dzieci podpisują ją swoimi imionami.  
Na koniec wspólnie wymyślają prosty wzór pieczęci Drużyny, którą nauczyciel wycina  
z ziemniaka i uroczyście odbija na końcu Listy.

Lista stanowi ona element stacji edukacyjnej „System segregacji odpadów”.

• karta „Drużyna SIR PET-ERA”
• arkusz A3 lub większy
• flamastry lub kredki
• farba w kolorze czerwonym
• duży ziemniak potrzebny do przygotowania pieczątki
• nożyk

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

„Lista postanowień noworocznych 
Obrońców Środowiska”


