
 

 

POMYSŁ DOBREJ PRAKTYKI 

autor/ szkoła / miejscowość 

Wpisz swoje imię i nazwisko oraz nazwę i nr szkoły (lub zespołu 

szkół), miejscowość  

tytuł dobrej praktyki 

lead 

Napisz krótkie wprowadzenie do dobrej praktyki (1-2 zdania) 

Dominika Nowaczyk 

Szkoła Podstawowa nr 22 w Płocku 

Ekologia na co dzień. Segregacja odpadów 

Odpady towarzyszą ludzkości od zarania. Mamy z nimi 

do czynienia i my. Niestety skala zjawiska wzrasta 

każdego dnia. Dlatego właśnie takie ważne jest, aby 

każdy z nas włączył się w proces selektywnej zbiórki 

śmieci oraz ich recyklingu. 

przedmiot/ poziom nauczania (ew. klasa) 

Podaj przedmiot i poziom nauczania, na którym została 

przeprowadzona dobra praktyka, oraz ew. klasę  

 

Godzina do dyspozycji wychowawcy, klasa czwarta. 

cele 

Sformułuj cele dobrej praktyki w języku zrozumiałym dla ucznia: 

Czego uczniowie się nauczą? Odwołaj się do podstawy 

programowej (wymagania szczegółowe) 

 

- uczeń poznaje rodzaje odpadów, zagrożenia z nimi 

związane, ich ilości w skali np. roku, 

- dowiaduję się o zasadzie 3R (reduce, reuse, recycle), 

- znajduje informacje na temat segregacji – co wrzucać 

do odpowiednich pojemników.  

pomoce dydaktyczne 

Jakie pomoce i narzędzia TIK są potrzebne do przeprowadzenia 

dobrej praktyki (programy, aplikacje, strony WWW itp.) 

 

Komputer z dostępem do Internetu, projektor, 

laptopy dla uczniów. 

Strony: www.ekospotkania.republika.pl/segregacja 

www.naszaziemia.pl, 

www.segregacjaodpadów.eco.pl/broszura 

 

krótki opis pomysłu  

Przedstaw zwięźle swój pomysł tak, aby inni nauczyciele i nauczycielki mogli go wykorzystać w swojej pracy 

- uczniowie poszerzają swoją wiedzę na temat ilości wytwarzanych odpadów , rodzajów śmieci, zagrożeń 

wynikających z ich składowania, 

- zgłaszają propozycje – co zrobić by było  mniej odpadów oraz jak wykorzystać ponownie różne surowce (3R), 

- wymieniają się informacjami, czy na ich osiedlu lub w pobliżu szkoły są takie pojemniki. 

efekty pracy  

Czego uczniowie się nauczyli? Co się sprawdziło? Dlaczego warto w tym przypadku zastosować TIK? 

- dzieci uzmysławiają sobie, że możemy zostać zasypani przez własne śmieci, problem dotyczy zatem nas wszystkich, 

- znajdują wiadomości i zdjęcia na stronach www  o korzyściach wynikających z segregacji i recyklingu, 

- przekazanie znanych wiadomości w ciekawej formie przyczynia się do szybszego i dokładniejszego ich zapamiętania 

 - dowiadują się, że sami mogą wiele zrobić w tej kwestii, a także namówić do współpracy rodziców. 



 

 

uwagi 

Jakie działania planujesz w przyszłości? Czy zamierzasz zmienić lub rozwinąć swój pomysł? Przed czym chcesz przestrzec 

naśladowców dobrej praktyki? 

 

załączniki 
Materiały przygotowane przez nauczyciela (np. karty pracy, krzyżówki, quizy) oraz strona WWW, na której znajduje się dobra 

praktyka (prace uczniów stworzone w jej ramach) 

- uczniowie mogą w grupach zaprojektować pojemnik (zabawny, intrygujący) zachęcający do wrzucania tam 

odpadów 

 


