








W trakcie zajęć uczniowie/wychowankowie poznają opakowania – jakie spełniają 

funkcje, z czego są wykonane, kiedy i przez kogo są wykorzystywane. Przekonują się 

także, że opakowania stanowią źródło dużych ilości odpadów i dowiadują się, jak 

mądrze używać opakowań oraz jak postępować, aby wytwarzać jak najmniej odpadów 

opakowaniowych. 

 

1) Zajęcia rozpoczynamy od zdefiniowana pojęcia „opakowanie”. Zastanawiamy się wspólnie 

z uczniami, do czego służy opakowanie, jakie spełnia funkcje. Najłatwiej jest omawiać to 

zagadnienie, posługując się rekwizytami –opakowaniami. Opakowanie stanowi zewnętrzną 

warstwę produktu i spełnia następujące funkcje:  

- ochronna - np. chroni go przed zniszczeniem (np. foremka na jajka), produkty spożywcze 

chroni przed zepsuciem (np. foliowe opakowanie próżniowe), opakowanie produktów 

niebezpiecznych chroni także otoczenie przed tymi produktami; 

 - umożliwia przechowywanie - np. butelka, puszka; 

 - umożliwia transport (przewóz, dostarczanie) – palety, duże kartony, skrzynki; 

 informacja, prezentacja, marketing – opakowanie stanowi element estetyczny, zwracający 

uwagę, zachęcający do kupna. 



1/ Twoim zadaniem będzie sprawdzenie ilości wytwarzanych w twoim 

domu odpadów pochodzących z opakowań różnych produktów. 

2/ Posługując się załączoną do zadania tabelą zapisuj skrupulatnie 

przez tydzień, jakie opakowania trafiają do kosza na śmieci w twoim 

domu. 

3/ Wypełnij tabelę zgodnie ze swoimi obserwacjami. 

4/ Po zakończonym zadaniu zastanów się, których odpadów 

opakowaniowych mogłoby być mniej. 

5/ Swoje spostrzeżenia i wnioski przedstawisz podczas podsumowania 

projektu w Dniu Ziemi – opracuj ciekawą formę prezentacji. 

 





1/ Twoim zadaniem będzie udać się do pobliskiego sklepu, obejrzeć  

różne produkty i wykryć, które z nich mają niepotrzebne podwójne 

lub potrójne opakowanie. 

2/ Zapisz/narysuj nazwy tych produktów w załączonej tabeli. 

3/ Po zakończonym zadaniu zastanów się, dlaczego producenci tak 

pakują swoje produkty. Czy jest to niezbędne? 

4/ 

Po zakończonym zadaniu wybierz jeden produkt, sprawdź jego 

producenta i napisz list do producenta – apel, prośbę o ograniczenie 

opakowań wybranego produktu. 

5/ Swoje spostrzeżenia i wnioski przedstawisz podczas podsumowania 

projektu w Dniu Ziemi – opracuj ciekawą formę prezentacji.





1/ Twoim zadaniem będzie na początku roku szkolnego zakopać w 

pobliżu szkoły/przedszkola trzy różne opakowania, np.: papier, folia, 

płótno. Oznacz miejsce i rodzaj zakopanego opakowania. 

2/ Po ok. 6 miesiącach odkop i sprawdź co się stało z opakowaniami. 

3/ Zrób zdjęcia lub narysuj co odkryłeś? 

4/ Poszukaj odpowiedzi dlaczego tak się stało? Skonsultuj się w tej 

sprawie z nauczycielem, poszukaj informacji w Internecie. 

5/ Zorganizujcie spotkanie z ekspertem, który wyjaśni Wam znaczenie 

i wpływ różnych składników opakowań na: jakość opakowanej w nie 

żywności, na nasze zdrowie itp. 

6/ Uczniowie klas starszych wykonają doświadczenia chemiczne – 

rozpoznawanie związków chemicznych w różnych opakowaniach.  

7/ Swoje spostrzeżenia i wnioski przedstawisz podczas podsumowania 

projektu w Dniu Ziemi – opracuj ciekawą formę prezentacji 

 



 





Tego dnia odbędzie się happening dotyczący opakowań dla całej szkoły/przedszkola. 

W miarę możliwości happening powinien być wspólny zorganizowany w jednej ze 

szkół, która zaprosi pozostałych uczestników. Uczestnicy projektu przedstawią wyniki 

swoich obserwacji. 
 

Propozycje działań: 

1/ Poszczególne patrole zaprezentują wyniki swoich obserwacji i wnioski dotyczące 

opakowań – forma prezentacji dowolna. 

2/ Uczestnicy mogą przygotować np. różne przebrania symbolizujące opakowania 

oraz wykonane z opakowań. 

3/ Przedszkolaki mogą zaprezentować różne zabawki wykonane z opakowań/  

4/ Przeprowadzenie quizu o opakowaniach. 

5/ Ankieta ewaluacyjna. 

Podsumowaniem projektu i happeningu będzie wspólne szycie ekologicznych toreb. 

Starsi uczniowie mogą samodzielnie szyć lniane torby, a młodsi np. przedszkolaki 

mogą ozdabiać gotowe torby z przygotowanych różnych elementów. 





 



1. Kto robi zakupy w Twoim domu, w jaki sposób zakupy są przynoszone? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Jakich toreb na zakupy używa Twoja rodzina? 

- papierowe 

- lniane 

- plastikowe jednorazowe 

- plastikowe wielokrotnego użytku 

3. Jeśli używasz toreb plastikowych, to co się potem z nimi dzieje? 

- wyrzucam 

- zbieram w celu ponownego  wykorzystania 

- wykorzystuję na następne zakupy 

- segreguję 

4. Jeśli używasz toreb papierowych, to co się z nimi potem dzieje? 

- wyrzucam 

- wykorzystuję na śmieci 

- segreguję 

- wykorzystuję na następne zakupy 

 



 
1. Czy zmieniło się podejście twojej rodziny do opakowań i toreb na zakupy? 

• Tak 

•  Nie 

•  Nie wiem 

•  Nie bardzo 

2. Jakich obecnie toreb na zakupy używa Twoja rodzina? 

•  papierowe 

•  lniane 

•  plastikowe jednorazowe 

•  plastikowe wielokrotnego użytku 

3. Jeżeli nie używasz toreb lnianych to co robisz ze zużytymi torbami po 

zakupach? 

• wyrzucam 

• zbieram w celu ponownego  wykorzystania 

• wykorzystuję na następne zakupy 

• segreguję 

4. Wymień dwa skutki nadmiaru opakowań dla środowiska? 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………..  




