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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. To bardzo ważne, by od najwcześniejszych lat upowszechniać wśród 
dzieci wiedzę na temat właściwej gospodarki odpadami i mówić o korzyściach wynikających 
z recyklingu. Wraz z metodykami przygotowaliśmy dla Was i Waszych podopiecznych 
materiały edukacyjne, które w atrakcyjny sposób pozwolą dzieciom pozyskać wiedzę,  
by mogły podzielić się nią w swoich domach.

W skład materiałów niezbędnych do realizacji programu wchodzą:

 niniejszy „Podręcznik SIR PET-ERA dla klas 4-8”, zawierający: 

-  dwa scenariusze zajęć lekcyjnych

-  pakiet kart pracy dla klas 4-8 (do skserowania w liczbie dzieci/grup dzieci) 

-  scenariusz „Zagadki Drużyny SIR PET-ERA”, zawierający zagadki i instrukcję  
do ich przeprowadzenia

 plakat „Zgaduj z Drużyną SIR PET-ERA” z literami hasła do wcześniejszego wycięcia 
(1 sztuka na klasę)

 plakat „System segregacji surowców” (1 sztuka na klasę)

 prezentacja Power Point dla klas 4-8 (do pobrania ze strony programu)

 Quiz edukacyjny dla klas 4-8 (dostępny na stronie programu)

Materiały przeznaczone są do realizacji zajęć dydaktycznych z uczniami klas 4-8.  
Podczas realizowania scenariuszy uczniowie poznają bohaterów programu i będą rozwią-
zywać zagadki Drużyny SIR PETERA. Za każde zadanie z karty pracy zawartej w scenariuszu 
zajęć klasa może otrzymać litery, które należy wpisać na plakacie „Zgaduj z Drużyną SIR 
PET-ERA”.  Fotorelację z realizacji scenariuszy i rozwiązywania zagadek warto zamieszczać  
na Mapie Petrylandii. Więcej informacji na stronie programu www.druzynasirpetera.pl
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SŁOWNICZEK
PODSTAWOWYCH

POJĘĆ: 

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

ODPADY wszystkie nieprzydatne przedmioty, których pozbywamy się, 
chcemy się pozbyć, musimy się pozbyć

RECYKLING proces, podczas którego z odpadów powstaje materiał  
do wytworzenia nowych produktów

SUROWCE  
WTÓRNE

surowce (odpady/śmieci), które nadają się do ponownego 
przetworzenia; odpad nadający się do recyklingu, z którego 
może powstać nowy produkt

BUTELKA PET butelka z politereftalanu etylenu, czyli po prostu butelka 
plastikowa na wodę i napoje

REGRANULAT
surowiec otrzymany w procesie recyklingu butek PET, 
wykorzystywany potem do produkcji kolejnych opakowań 
(np. butelek)

www.druzynasirpetera.pl
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Scenariusz 1.

„WIEM WSZYSTKO 

   O SEGREGACJI ODPADÓW”

Cel ogólny: poznanie zasad segregacji odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem butelek 
PET; poznanie cyklu życia butelki PET

Cele operacyjne:  

 uczeń poznaje bohaterów programu

 uczeń rozumie podstawowe pojęcia z zakresu gospodarki odpadami

 uczeń potrafi wykorzystać wiedzę o segregacji w praktyce 

 uczeń zna drogę, jaką przebywa butelka PET, nim zostanie przetworzona na nowy produkt

Metody pracy: grupowa, indywidualna

Środki dydaktyczne: plakat „System segregacji odpadów” (dołączony do materiałów), karty: 
„Drużyna SIR PET-ERA”, „SIR PET-ER”, „Czarodziejka PETunia”, „Chochlik PETrynio”, „Legenda 
SIR PET-ERA”, „Legenda czarodziejki PETunii”, „Legenda chochlika PETrynia”,  „Pojemnik  
na papier”, „Pojemnik na szkło”, „Pojemnik na metale i tworzywa sztuczne”, „Pojemnik na bio”, 
„Pojemnik na odpady niesegregowane (zmieszane)”, „Pojemniki na odpady”, „PSZOK”, „Cykl 
życia butelki”, „Symbol recyklingu”, „Rozwiązania” (stanowią część podręcznika), karty pracy: 
„Fakty i mity”, „Uzupełnij tekst” „Odkoduj wiadomość”’,  (do skserowania w liczbie dzieci/
grup w klasie), plakat „Zgaduj z Drużyną SIR PET-ERA” z odciętymi wcześniej literami, litery 
hasła (z pozycji: 1, 3, 5, 6, 9, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 24), arkusze A3, kredki, flamastry, film  
o tym, co dzieje się w sortowni (film dostępny na stronie programu)

Przebieg zajęć:

1. Nauczyciel informuje uczniów, że wszystkie zajęcia odbędą się w ramach projektu  
Re_kologia. Jego celem jest wyrobienie prawidłowych nawyków dotyczących  
segregowania odpadów i postępowania z butelkami PET.

Przedstawia pokrótce bohaterów programu (w przypadku młodszych dzieci może 
przeczytać ich legendy). Pokazuje uczniom plakat „Zgaduj z Drużyną SIR PET-ERA”  
i tłumaczy, że podczas tych i kolejnych zajęć uczniowie będą mogli jako klasa zdobyć 
litery potrzebne do odgadnięcia hasła. 
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2. Nauczyciel pyta uczniów:

− Z jakimi rodzajami odpadów spotykacie się na co dzień?

− W jaki sposób w waszych domach postępuje się z odpadami?

− Dlaczego ludzie mogą nie chcieć segregować odpadów?

− Czy wiecie, na czym polega prawidłowa segregacja odpadów? 

− Dlaczego warto segregować odpady?

Uczniowie próbują odpowiedzieć samodzielnie. Następnie nauczyciel prosi ich, by spró-
bowali zdefiniować pojęcia „odpady” i „segregacja”. W razie potrzeby wyjaśnia zagadnie-
nie, a definicje zapisuje na tablicy.

3. Nauczyciel pokazuje uczniom karty z poszczególnymi pojemnikami i pyta, co ich 
zdaniem można, a czego nie wolno do nich wyrzucać. 

Omawia plakat „System segregacji odpadów”. Podkreśla, że odpadów wielogabaryto-
wych (np. mebli, dywanów), elektroodpadów, puszek po farbach czy innych odpadów 
niebezpiecznych nie należy wyrzucać w domu. Wyjaśnia, że takie odpady trzeba od-
dać do PSZOK-ów, czyli Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tu może  
pokazać kartę „PSZOK”). Baterie można przynieść do szkoły, jeśli jest w niej specjalny 
pojemnik. 

Na koniec dzieli uczniów na zespoły, których zadaniem jest przygotować:

− plakaty podsumowujące najważniejsze zasady dotyczące segregacji odpadów. Plakaty 
warto potem rozmieścić w różnych miejscach w szkole (zadanie opcjonalne dla młod-
szych uczniów)

− newsletter podsumowujący najważniejsze zasady dotyczące segregacji odpadów  
(maksymalnie dwie strony A4 – jedna kartka). Wybrany newsletter warto potem 
umieścić np. w szkolnej gazetce, jeśli taka jest wydawana w szkole (zadanie opcjonalne  
dla starszych uczniów). 

4. Nauczyciel pyta uczniów, czy wiedzą, w jaki sposób należy przygotować butelkę 
przed wrzuceniem jej do żółtego pojemnika.

Przypomina o konieczności dokładnego opróżnienia, zgniecenia butelki i wyrzucenia 
do żółtego pojemnika. Wyjaśnia, że warto zwracać uwagę na oznaczenia umieszczone  
na opakowaniach, informujące o tym, z czego zostały zrobione. Pokazuje kartę z symbo-
lem recyklingu i wyjaśnia to pojęcie (uczniowie mogą samodzielnie sformułować definicję 
recyklingu). Nauczyciel przypomina, że oprócz butelek powinno się zgniatać i opróżniać 
także puszki i inne opakowania. Szkło należy wyrzucać bez kapsli i nakrętek. Butelki, słoiki 
czy kartony również trzeba dokładnie opróżnić przed wyrzuceniem, a kartony dodatkowo 
złożyć, bo zajmą w ten sposób mniej miejsca.

Na koniec uczniowie rozwiązują kartę pracy „Odkoduj wiadomość”. Nauczyciel  
pokazuje im plakat „Zgaduj z Drużyną SIR PET-ERA” oraz litery odpowiadające pozycjom  
1, 3, 19 i 24 i prosi jednego z uczniów o wpisanie ich w odpowiednie pola na plakacie.

5. Nauczyciel rozdaje uczniom kartę pracy „Fakty i mity?”.

Dzieci próbują rozwiązać ją samodzielnie. Na koniec porównują wyniki z kartą „Rozwią-
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zania”. Nauczyciel wyjaśnia wątpliwości, jeśli któryś z punktów tego wymaga. Pokazuje im 
plakat „Zgaduj z Drużyną SIR PET-ERA” oraz litery odpowiadające pozycjom 5, 6, 13 i 21  
i prosi jednego z uczniów o wpisanie ich w odpowiednie pola na plakacie. 

W ramach podsumowania faktów uczniowie w parach lub małych grupach:

− przygotowują rebus ilustrujący wybrany przez siebie fakt (zadanie opcjonalne dla młod-
szych uczniów)

− szukają w Internecie innych faktów i mitów na temat butelek PET oraz segregacji opa-
kowań i prezentują je klasie (zadanie opcjonalne dla starszych uczniów).

6. Nauczyciel pokazuje i omawia kartę „Cykl życia butelki PET”. 

Wyjaśnia, że po tym jak butelki PET znajdą się w żółtym pojemniku, trafiają do sortowni, 
czyli miejsca, gdzie zostaną poddane powtórnej segregacji. W żółtym pojemniku znajdu-
ją się bowiem nie tylko butelki, ale także inne opakowania plastikowe, metalowe czy wie-
lomateriałowe jak kartoniki po płynnej żywności Wszystkie odpady z żółtego pojemnika 
trafiają do urządzenia, które przypomina ogromną pralkę. Śmieci wirują w bębnie, odsie-
wając w ten sposób najmniejsze elementy, które nie nadają się do ponownego wykorzy-
stania. Potem poszczególne rodzaje odpadów są sortowane na różne kategorie. Jedną  
z nich są butelki PET. Następnie butelki segreguje się według kolorów i zgniata  
w bele, by zajmowały mniej miejsca. Ten proces to belowanie. Bele trafiają do za-
kładu przetwarzania, gdzie usuwa się z nich zanieczyszczenia. Butelki są dokład-
nie czyszczone, mielone na płatek , myte i suszone. W ten sposób powstaje surowiec 
do produkcji kolejnych produktów. Ma postać płatków, które następnie przetapia się  
na regranulat albo  produkuje włókna. Z nich robi się potem torby na zakupy, namioty, 
dywany, bluzy polarowe, a z regranulatu przede wszystkim preformy - kolejne butelki. 

W ramach podsumowania wiadomości uczniowie rozwiązują kartę pracy „Uzupełnij 
tekst”. Poprawność wykonania zadania sprawdzają z kartą „Rozwiązania”. Nauczyciel 
pokazuje im plakat „Zgaduj z Drużyną SIR PET-ERA” oraz litery odpowiadające pozycjom 
9, 12, 16 i 17 i prosi jednego z uczniów o wpisanie ich w odpowiednie pola na plakacie. 

7. Nauczyciel dzieli uczniów na małe zespoły. Czyta im fragment krótkiej historyjki.  
Zadaniem każdego jest wymyślić i dopisać jej koniec (nie więcej niż kilka/ 
kilkanaście zdań – młodsi uczniowie, minimum 100 słów – starsi uczniowie).

Drużyna SIR PET-ERA natknęła się w lesie na dzikie wysypisko. Znalazła tam kilka butelek 
PET, baterie, puszki po farbie, słoiki i kartony.  

– Niech magia recyklingu ma nas w swojej opiece! Nie możemy tego tak zostawić! – wy-
krzyknął SIR PET-ER tak energicznie, że jego lanca aż się zakołysała. – Trzeba jak najprędzej 
przenieść te odpady tam, gdzie ich miejsce. Drużyno, do dzieła! 

Cała trójka natychmiast wzięła się do pracy. Najpierw…

Klasa może dodatkowo zilustrować swoje opowiadanie, tak by miało charakter książki. 
Można je potem umieścić na tablicy korkowej.  

8. Uczniowie  na koniec oglądają film o tym, co dzieje się w sortowni (film dostępny  
na stronie programu).
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Karta „Drużyna SIR PET-ERA”
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Karta „SIR PET-ER”
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Karta „Czarodziejka PETunia”
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Karta „Chochlik PETrynio”
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„Legenda czarodziejki PETunii”

Czarodziejka PETunia jest wielką skarbnicą wiedzy, którą chętnie 
dzieli się z członkami Drużyny Obrońców Środowiska. 

Dołączyła do Drużyny Obrońców Środowiska, gdy tylko dotarła  
do niej informacja o nieustraszonym rycerzu, który przemierza lasy, 
parki, skwery, góry i doliny zbierając plastik, po to, by nadać mu  
drugie życie. 

PETunia zna magię recyklingu pozwalającą jej dawać nowe życie 
zużytym przedmiotom. Nie jest do końca jasne, w jakich okolicz-
nościach nabyła swoją czarodziejską moc, ale jedna z legend głosi,  
że matka PETunii pochodzi z plemienia re_kologów. Myślicie, że los 
skrzyżował drogi jej i SIR PET-ERA przypadkiem? My też nie...  

PETunia ma ogromne doświadczenie i nieprzebraną mądrość,  
które pozwalają jej znajdować najbardziej niezwykłe zastosowanie  
dla zużytych przedmiotów. Te cechy sprawiają, że jest ona również  
wybitną nauczycielką. 

Nieustannie pokazuje młodym giermkom, jak zmieniać otaczający 
świat na lepsze i chronić środowisko.
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„Legenda SIR PET-ERA”

Dawno, dawno temu, jeszcze, gdy był młodym giermkiem, podczas 
tajemniczej wyprawy młody SIR PET-ER zagubił się w nieprzebranym 
lesie. Szukając kompanów podróży wpadł do jaskini skrytej między 
dwoma drzewami okolonej licznymi paprociami. To, co stało się  
zanim z niej wyszedł na zawsze zmieniło jego życie. Jaskinia okazała 
się portalem do innego świata, w którym SIR PET-ER poznał niezwy-
kłe plemię - re_kologów. 

Niemal wszystko co posiadali stworzyli z surowców wtórnych. 

Żyli w zgodzie i z głębokim szacunkiem do natury. 

Czas, który SIR PET-ER spędził w innym wymiarze  
odpowiadał jednemu ziemskiemu popołudniu.  
Ale w świecie re_kologów było to aż osiem lat.  
Czas ten SIR PET-ER spędził nieustannie czerpiąc 
z pomysłowości plemienia w przetwarzaniu plasti-
ku. Gdy osiągnął najwyższy stopień wtajemnicze-
nia re_kologowie pokazali mu, jak może wrócić 
do swojej ziemskiej rodziny, za którą przecież  
tak bardzo tęsknił. Powróciwszy na ziemię  
SIR PET-ER poprzysiągł, że poświęci swoje życie 
obronie środowiska. 

Dziś jest dzielnym rycerzem, wspaniałym i wraż-
liwym mentorem dla swojej Drużyny. Dzierży 
ostrą lancę, dzięki której niestraszne mu żad-
ne porzucone odpady, dodatkowo zatknięty  
ma niej żółty proporzec - podkreślający 
jego recyklingową misję. Nosi pełną zbroję  
PET-ową, mocną na tyle, że nie obawia się 
żadnej wyprawy w obronie środowiska.  
Jego odwaga, determinacja i wiedza  
służą za wzór wszystkim członkom Drużyny  
oraz są inspiracją dla każdego, kto chce  
dołączyć do tej bohaterskiej kompanii.
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„Legenda chochlika PETrynia”

PETrynio jest najmłodszym członkiem Drużyny Obrońców Środowi-
ska i osobistym giermkiem SIR PET-ERA. Ten mały chochlik zawsze 
miał trudności z usiedzeniem w miejscu. Jego energia i pomysło-
wość w sprzątaniu świata urzekły SIR PET-ERA do tego stopnia,  
że mianował malucha na osobistego pomocnika. 

PETrynio jest zapatrzony w swojego mistrza i sam planuje zostać  
kiedyś rycerzem równie dzielnym jak on. I wiele wskazuje na to,  
że tak się właśnie stanie, bo już dziś młodzieńcowi nie brakuje  
ekologicznej śmiałości. A do tego zna podstawy recyklingowej magii,  
których nauczyła go PETunia. Czarodziejka sprezentowała mu  
magiczną butelkę PET, mogącą zamienić się w prawie wszystko. 

Ten zaczarowany przedmiot i pomysłowość PETrynia już nie raz  
wyciągnęły Drużynę z tarapatów.
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Karta „Cykl życia butelki”
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Karta „Pojemnik na papier”
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Karta „Pojemnik na szkło”
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Karta „Pojemnik na metale  
i tworzywa sztuczne”

METALE
I TWORZYWA

SZTUCZNE
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Karta „Pojemnik na bio”
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Karta „Pojemnik na odpady 
niesegregowane (zmieszane)”
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Karta „Pojemniki na odpady”

METALE
I TWORZYWA

SZTUCZNE
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Karta „PSZOK”
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Karta ”Symbol recyklingu”
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Karta pracy

„FAKTY I MITY”

Plastikową butelkę należy przed wyrzuceniem dokładnie umyć.

Butelki, jak i inne odpady są myte w procesie przetwarzania,  
przed wyrzuceniem należy je jedynie dokładnie opróżnić! 

To jest trudne! 

W Polsce obowiązuje obecnie jednolity system segregacji odpadów.  
Wystarczy zapamiętać parę zasad, by segregowanie weszło w krew! 

I tak nic z tych odpadów później nie powstaje! 

Posegregowane odpady trafiają do sortowni, gdzie ma miejsce właściwa 
segregacja. Następnie poszczególne rodzaje odpadów trafiają do zakładów 
przetwarzania w celu recyklingu i wiele z nich zyskuje nowe życie!

Segregacja nie ma sensu! I tak wszystko jest mieszane w jednej śmieciarce.

Śmieciarki posiadają oddzielne komory, dodatkowo często różne frakcje odpadów 
są odbierane w różne dni. Nie segregując odpadów, wrzucając wszystko  
do zmieszanych, ryzykujemy zabrudzenie niektórych z nich, np. makulatury. 

Wszystko, co nie nadaje się do recyklingu trafia do zmieszanych.

Do zmieszanych wrzucamy tylko odpady, które nie są niebezpieczne,  
np. pobrudzony papier, resztki mięsa, kubki ceramiczne itd. Na zużyte baterie, 
lekarstwa są oddzielne pojemniki , a odpady budowlane czy toksyczne 
oddajemy do punktów PSZOK.

MIT

FAKT

MIT

FAKT

Nie segreguję odpadów bo…

Segreguję, bo wiem, że…

FAKT

FAKT

FAKT

MIT

MIT

MIT
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Karta pracy

„UZUPEŁNIJ TEKST”

Czy wiesz, co dzieje się z butelką PET, po tym, jak trafi do żółtego pojemnika?  
Sprawdź swoją wiedzę. Uzupełnij tekst odpowiednimi informacjami.

Butelki PET, które w wyniku segregacji trafiają do ........................ pojemnika, następnie 

są transportowane do ........................ , czyli miejsca, gdzie zostaną poddane ponownej  

........................ . W żółtym pojemniku znajdują się bowiem nie tylko butelki, ale także 

inne opakowania plastikowe, metalowe czy kartoniki po płynnej żywności. Najpierw 

wszystkie ........................ z żółtego pojemnika trafiają do wirującego bębna, który 

odsiewa mniejsze elementy nie nadające się do ponownego wykorzystania. Potem 

różne rodzaje odpadów są ............................................... na różne kategorie, w tym 

butelki ........................ . Następnie butelki segreguje się według kolorów i poddaje 

procesowi ........................ , by zajmowały mniej miejsca. Bele trafiają do ....................... 

....................... , gdzie usuwa się z nich etykiety oraz zanieczyszczenia, takie jak brud 

czy klej. Butelki są dokładnie suszone, mielone na płatek i ponownie suszone.  

W ten sposób powstaje z nich ........................ do produkcji kolejnych produktów.  

Ma on postać ........................ , które przetapia się na ........................ lub produkuje się 

włókna. Z włókien wytwarza się torby na zakupy, namioty, dywany czy ........................ 

....................... . Z reglanuratu zaś –  ........................ , czyli kolejne butelki.

żółtego

sortowni

odpady segregacji

belowania

zakładów przetwarzania

PET segregowane

regranulat

surowiec

bluzy polarowe

płatkówpreformy
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Karta pracy

„ODKODUJ 
      WIADOMOŚĆ”

Wersja łatwiejsza
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Karta pracy

„ODKODUJ 
      WIADOMOŚĆ”

Wersja trudniejsza
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Scenariusz 2.

„WIEM WSZYSTKO

   O RECYKLINGU BUTELEK PET”

Cel ogólny: poszerzenie wiedzy na temat recyklingu butelek PET i produktów powstających 
w toku recyklingu

Cele operacyjne:  

 uczeń wie, jakie produkty mogą powstać w wyniku recyklingu butelek PET 

 uczeń wie, jakie są korzyści z recyklingu

 uczeń otrzymuje informację o konkursie i dalszym przebiegu realizacji programu

Metody pracy: grupowa, indywidualna

Środki dydaktyczne: karty: „Zasada 3R”, „Odpady problemowe”,  „Rozwiązania” (stano-
wią część podręcznika), karty pracy: „Odgadnij, co powstanie”, „Korzyści z recyklingu”  
(do skserowania w liczbie dzieci/grup w klasie), plakat „Zgaduj z Drużyną SIR PET-ERA”  
z odciętymi wcześniej literami, litery hasła (z pozycji: 2, 4, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 18, 20, 22, 23), 
Quiz edukacyjny dla klas 4-8 (dostępny na stronie programu), arkusze A3, kredki, flamastry

Przebieg zajęć:

1. Nauczyciel pyta uczniów, czy słyszeli o zasadzie 3R.

Wyjaśnia, że pochodzi ona od angielskich słów:  Reduce, Reuse, Recycle (omawiając,  
zapisuje je na tablicy), które oznaczają kolejno: Unikaj generowania odpadów, Użyj  
powtórnie, Oddaj do recyklingu. Jeśli jest taka potrzeba, przypomina definicję recyklingu. 
Temat zasady 3R może rozwinąć wedle uznania lub posiłkować się kartą „Zasada 3R”.

Następnie uczniowie w małych zespołach starają się wymyślić jak najwięcej sposobów 
na ograniczenie ilości odpadów (np. używanie toreb wielorazowego użytku, korzystanie 
z rzeczy używanych, rysowanie po obu stronach kartki, znajdowanie dla rzeczy nowych 
właścicieli, używanie opakowań wielokrotnego użytku).

Zespoły omawiają swoje pomysły na forum klasy, a na ich podstawie przygotowują:

− plakaty pt. „Warto ograniczać odpady”. Plakaty można potem umieścić w różnych 

27
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miejscach w szkole (zadanie opcjonalne dla młodszych uczniów)

− prace pt. „Kodeks 3R-owca” (w formie plakatu lub innej formie według własnego  
pomysłu). W „Kodeksie” powinny znaleźć się przykłady działań dla każdego R (zadanie 
opcjonalne dla starszych uczniów). 

2. Nauczyciel pyta uczniów, czy pamiętają, co dzieje się z butelkami PET w zakładzie 
przetwarzania.

Pyta, czy wiedzą, czym jest rPET (materiał pochodzący z recyklingu butelki PET). Prosi, 
by spróbowali podać jak najwięcej przykładów innych rzeczy, które ich zdaniem mogą 
powstać z butelek PET. Zapisuje pomysły na tablicy. Następnie uczniowie rozwiązują  
kartę pracy „Odgadnij, co powstanie”. Dodatkowo nauczyciel może wprowadzić  
element rywalizacji i mierzyć czas rozwiązania zadania. Po sprawdzeniu rozwiązań  
nauczyciel pokazuje im plakat „Zgaduj z Drużyną SIR PET-ERA” oraz litery odpowiadające 
pozycjom 7, 10, 20 i 23 i prosi jednego z uczniów o wpisanie ich w odpowiednie pola  
na plakacie.

3. Nauczyciel pyta uczniów, jakie ich zdaniem korzyści daje recykling butelek PET.

Wszystkie pomysły zapisuje na tablicy. W razie potrzeby wyjaśnia odpowiednie zagad-
nienia. Uczniowie rozwiązują kartę pracy „Korzyści z recyklingu”. Po sprawdzeniu  
rozwiązań nauczyciel pokazuje im plakat „Zgaduj z Drużyną SIR PET-ERA” oraz litery  
odpowiadające pozycjom 2, 4, 14, 18 i prosi jednego z uczniów o wpisanie ich w odpo-
wiednie pola na plakacie.

Uczniowie w parach lub w małych zespołach przygotowują plakat pt. „Recykling ma sens”. 
Plakaty warto umieścić potem w różnych miejscach w szkole (zadanie opcjonalne dla star-
szych uczniów).

4. Nauczyciel przypomina, że wielu odpadów nie wolno wyrzucać do zwykłych 
pojemników.

Prosi uczniów, by spróbowali podać własne przykłady takich odpadów. Następnie 
pokazuje i omawia kartę „Odpady problemowe”.

Na koniec klasa wymyśla krótkie rymowanki ułatwiającą zapamiętanie, co powinno 
trafić do PSZOK-u (zadanie opcjonalne dla wszystkich grup wiekowych), np. Gdy baterii 
niepotrzebnych masz bez liku, znajdź im miejsce w PSZOK-u a nie w zwykłym pojemniku.

5.  W ramach podsumowania wiadomości klasa rozwiązuje OUIZ edukacyjny dla klas 
4-8 (dostępny na stronie programu).

Nauczyciel może wprowadzić limit czasowy, w jakim klasa powinna odpowiedzieć  
na wszystkie pytania. Na koniec pokazuje im plakat „Zgaduj z Drużyną SIR PET-ERA”  
oraz litery odpowiadające pozycjom 8, 11, 15, 22 i prosi jednego z uczniów o wpisanie  
ich w odpowiednie pola na plakacie.
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Karta „Zasada 3R”

Po pierwsze unikajmy generowania odpadów. Zapobiegajmy ich 
powstawaniu poprzez codzienne decyzje. 

Po drugie wykorzystujmy ponownie. Opakowania i odpady  
raz już wykorzystane, mogą posłużyć nam do innych celów. 

Po trzecie segregujmy i umożliwiajmy recykling. Odpad, którego 
powstaniu nie udało nam się zapobiec i niemożliwe jest już jego 
ponowne wykorzystanie, posegregujmy do odpowiedniego pojemnika  
i dajmy szanse na drugie życie oraz recykling!

Reduce

Reuse

Recycle

INNY ODZYSK
SKŁADOWANIE

1

2

3
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Karta „Odpady problemowe”
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Karta pracy

„KORZYŚCI 
    Z RECYKLINGU”
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..................................................

............................................................................

............................................................................

Karta pracy

+

+
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‚‚ ‚‚‚

‚‚‚‚

‚‚‚ ‚‚‚ ‚

A=O

U=OP=L

Y=E N=P

S K

„ODGADNIJ, 
    CO POWSTANIE”

Rozwiąż poniższe rebusy i zgadnij, co powstaje w wyniku recyklingu butelki PET.

- taki znak postawiony z przodu lub z tyłu obrazka oznacza usunięcie pierwszej lub ostatniej litery 
danego słowa. Ilość znaków określa, jaką ilość liter należy usunąć z danego słowa.

Dorysuj własny rebus

‚

N

PB

L

‚
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Butelki PET, które w wyniku segregacji trafiają do ŻÓŁTEGO pojemnika, następnie 
są transportowane do SORTOWNI, czyli miejsca, gdzie zostaną poddane ponownej 
SEGREGACJI. W żółtym pojemniku znajdują się bowiem nie tylko butelki, ale także inne 
opakowania plastikowe, metalowe czy kartoniki po płynnej żywności. Najpierw wszystkie 
ODPADY z żółtego pojemnika trafiają do wirującego bębna, który odsiewa mniejsze 
elementy nie nadające się do ponownego wykorzystania. Potem różne rodzaje odpadów 
są SEGREGOWANE na różne kategorie, w tym butelki PET. Następnie butelki segreguje 
się według kolorów i poddaje procesowi BELOWANIA, by zajmowały mniej miejsca. 
Bele trafiają do ZAKŁADÓW PRZETWARZANIA, gdzie usuwa się z nich etykiety oraz 
zanieczyszczenia, takie jak brud czy klej. Butelki są dokładnie suszone, mielone na płatek 
i ponownie suszone. W ten sposób powstaje z nich SUROWIEC do produkcji kolejnych 
produktó w. Ma postać PŁATKÓW, które przetapia się na REGLANULAT lub produkuje się 
włókna. Z włókien wytwarza się torby na zakupy, namioty, dywany czy BLUZY POLAROWE. 
Z reglanuratu zaś – PREFORMY, czyli kolejne butelki.

Karta „Rozwiązania”

Karta „Uzupełnij tekst” 

Karta „Odkoduj wiadomość” 

Karta „Korzyści z recyklingu” 

Karta „Odgadnij, co powstanie” 

1. Namiot 2. Bluza polarowa 3. Butelka rPET

Wersja łatwiejsza:
Drużyna SIR PET-ERA przypomina, że odpady należy segregować do odpowiednich 
pojemników. To pierwsza z zasad magii recyklingu.

1. Mniejsze zużycie surowców naturalnych 
2. Ochrona środowiska

3. Redukcja ilości odpadów na wysypiskach
4. Oszczędność energii

Wersja trudniejsza:
Drużyna SIR PET-ERA przypomina, że przed wyrzuceniem odpady należy właściwie 
przygotować: Butelki, słoiki czy kartony trzeba dokładnie opróżnić. Puszki i butelki PET 
należy zgniatać przed wyrzuceniem. Szkło należy wyrzucać bez kapsli i nakrętek. Kartony 
powinno się najpierw rozkładać.
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Scenariusz 3.

„ZAGADKI DRUŻYNY 

          SIR PET-ERA”

Prezentację Power Point można pobrać ze strony programu.
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Prezentację Power Point można pobrać ze strony programu.
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Materiały do reralizacji zagadki „Na tropie”
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Materiały do reralizacji zagadki „Którędy droga?”
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Materiały do reralizacji zagadki „Fabryka Misiów”
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PAPIER
papieru tłustego, 
zabrudzonego, mokrego, 
papieru higienicznego 
(toaletowego, chusteczek, 
wacików)

Papier, tektura: 
kartony, papier, gazety, 
czasopisma, ulotki, katalogi, 
książki, papiery 
szkolne, biurowe

METALE
I TWORZYWA

SZTUCZNE

SZKLO

BIO

WRZUCAJ

NIE WRZUCAJ

opakowań z zawartością, 
po farbach, środkach 
niebezpiecznych, zabawek, 
zużytego sprzętu 
elektronicznego, pieluch

Tworzywa sztuczne: butelki 
PET po napojach, zakrętki, 
folie, worki, torebki, opakowania 
po żywności (np. jogurtach), 
po chemii gospodarczej 
i kosmetykach

Metale: puszki stalowe i aluminiowe

Opakowania wielomateriałowe: 
kartony po mleku i sokach

WRZUCAJ

NIE WRZUCAJ

porcelany, szklanek, 
kieliszków, ceramiki, luster, 
szyb, zniczy, żarówek, filiżanek, 
doniczek, szkła okiennego, 
okularowego

Szkło białe i kolorowe: 
puste szklane słoiki, butelki 
szklane, szklane opakowania 
po kosmetykach

WRZUCAJ

NIE WRZUCAJ

innych odpadów, mięsa i 
kości, ości, popiołu, 
zwierzęcych odchodów, 
pieluch

Odpady kuchenne: 
resztki jedzenia, suchy chleb, 
obierki warzyw i owoców, fusy, 
skorupki

Odpady zielone: 
skoszona trawa, liście, gałęzie, 
kwiaty, inne odpady roślinne

WRZUCAJ

NIE WRZUCAJ

Odpady pozostałe po segregacji wrzuć do pojemnika na ODPADY ZMIESZANE. 
Leki, świetlówki, baterie, odpady wielkogabarytowe, puszki po farbach oraz inne odpady 

niebezpieczne możesz oddać do PSZOK.

1

2

3

4

PAMIĘTAJ! 
Butelkę PET:



59

PAPIER
papieru tłustego, 
zabrudzonego, mokrego, 
papieru higienicznego 
(toaletowego, chusteczek, 
wacików)

Papier, tektura: 
kartony, papier, gazety, 
czasopisma, ulotki, katalogi, 
książki, papiery 
szkolne, biurowe

METALE
I TWORZYWA

SZTUCZNE

SZKLO

BIO

WRZUCAJ

NIE WRZUCAJ

opakowań z zawartością, 
po farbach, środkach 
niebezpiecznych, zabawek, 
zużytego sprzętu 
elektronicznego, pieluch

Tworzywa sztuczne: butelki 
PET po napojach, zakrętki, 
folie, worki, torebki, opakowania 
po żywności (np. jogurtach), 
po chemii gospodarczej 
i kosmetykach

Metale: puszki stalowe i aluminiowe

Opakowania wielomateriałowe: 
kartony po mleku i sokach

WRZUCAJ

NIE WRZUCAJ

porcelany, szklanek, 
kieliszków, ceramiki, luster, 
szyb, zniczy, żarówek, filiżanek, 
doniczek, szkła okiennego, 
okularowego

Szkło białe i kolorowe: 
puste szklane słoiki, butelki 
szklane, szklane opakowania 
po kosmetykach

WRZUCAJ

NIE WRZUCAJ

innych odpadów, mięsa i 
kości, ości, popiołu, 
zwierzęcych odchodów, 
pieluch

Odpady kuchenne: 
resztki jedzenia, suchy chleb, 
obierki warzyw i owoców, fusy, 
skorupki

Odpady zielone: 
skoszona trawa, liście, gałęzie, 
kwiaty, inne odpady roślinne

WRZUCAJ

NIE WRZUCAJ

Odpady pozostałe po segregacji wrzuć do pojemnika na ODPADY ZMIESZANE. 
Leki, świetlówki, baterie, odpady wielkogabarytowe, puszki po farbach oraz inne odpady 

niebezpieczne możesz oddać do PSZOK.

SYSTEM
SEGREGACJI SUROWCÓW

1

2

3

4



Organizator:

www.druzynasirpetera.pl

NA ZAKOŃCZENIE:

Realizacja scenariuszy zajęć i rozwiązanie zagadek to nie koniec działań. 
Na stronie programu pojawiać się będą zadania dodatkowe, o których 
poinformujemy Państwa również drogą mailową. Fotorelację z realizacji 
zadań warto zamieszczać na Mapie Petrylandii. 

Zwieńczeniem projektu jest konkurs polegający na przygotowaniu 
gry planszowej pokazującej system segregacji odpadów pt. „Plastik, 
papier, szkło i bio, segregacja to jest to!”. Gra powinna nawiązywać 
do poruszanych w scenariuszu zagadnień i stanowić podsumowanie 
zdobytych wiadomości oraz obejmować: projekt planszy, pionków  
i instrukcję z zasadami gry. Na zwycięzców konkursu czekają 
atrakcyjne nagrody, a najlepszy projekt zostanie również wydrukowany  
w pełnowymiarowej formie. Regulamin konkursu i wszelkie niezbędne 
szczegóły znajdą się na stronie programu Drużyna Sir PET-ERA w zakładce 
III edycja. Regulamin konkursu znajduje się na stronie programu Drużyna 
Sir PET-ERA.

Przez cały czas realizacji programu uczniowie mogą korzystać z pakietu 
narzędzi i materiałów on-line. 


