
Elektrośmieci potrzebują szczególnej uwagi!

Scenariusz lekcji dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych.



Przegląd 

Poniższy scenariusz koncentruje się na zagadnieniach związanych z wpływem elektroniki na 

środowisko i co dzieje się ze sprzętami elektronicznymi po wyrzuceniu. Uczniowie po lekcji będą 

zwracać uwagę na problem związany z elektroodpadami i koniecznością ich segregacji we właściwy 

sposób.



Scenariusz lekcji został przygotowany dla uczniów szkół podstawowych klas 1-3 w ramach 

Ogólnopolskiego Programu Fundacji Digital University – Be.Eco, którego celem jest wsparcie edukacji 

ekologiczno-klimatycznej w szkołach.



Podkreślając rangę tematu, jakim jest edukacja ekologiczna, MEN wprowadziło przepis, który 

zobowiązuje nauczycielki i nauczycieli, aby od 1 września 2020 r. na zajęciach z wychowawcą 

omawiali najistotniejsze problemy klimatyczne i kwestie dotyczące ochrony środowiska. Treści 

nauczania z zakresu edukacji ekologicznej zawarte są w podstawach programowych do wielu 

przedmiotów, natomiast Prawo Oświatowe daje możliwość prowadzenia w szkołach dodatkowych 

zajęć edukacyjnych o tematyce ekologicznej.



Scenariusz jest zgodny z podstawą programową, która zakłada realizację zagadnień związanych z 

ekologią oraz zagadnieniami związanymi z kryzysem klimatycznym i celami zrównoważonego 

rozwoju.
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Przygotowanie 

Przed zajęciami zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w Załączniku nr 2: 


BAZA WIEDZY DLA NAUCZYCIELA: 


Więcej na ten temat: https://ekonsument.pl/a66702_elektrosmieci.html


Zapoznaj się z treścią historyjki obrazkowej o elektrośmieciach z książki Śmieci. 

To, o czym dorośli ci nie mówią autorstwa Boguś Janiszewski i Max Skorwider 

(Wydawnictwo Publicat) str 68 i 69 (Załącznik nr 1)


Przygotuj potrzebne materiały


Na lekcji poprzedzającej temat można poprosić uczniów o:


opcja 1) przynieśli swoje ulubione zabawki (w miarę małe) – 
przyporządkowane zostaną potem wg ćwiczenia



opcja 2) policzyli, ile sprzętów elektronicznych znajduje się w ich domu 

i podzielili ich przez liczbę domowników (liczymy wszystko – np. 
monitory, pralki, mikrofale, lodówki, suszarki, ale też stare telefony czy 
zabawki na baterie) oraz zastanowili się jak często i które sprzęty są 
wymieniane? Co dzieje się z zepsutymi sprzętami?



opcja 3) zapytali dziadka/ babcię / rodziców / kogoś starszego, czy 
pamięta swoją ulubioną zabawkę z dzieciństwa i poprosili o jej opis


Czas trwania zajęć: 45 min 





https://ekonsument.pl/a66702_elektrosmieci.html


wie, co to są elektrośmieci



wie, w jaki sposób elektronika jest produkowana i co się z nią dzieje po wyrzuceniu



jest świadoma/y wpływu elektroniki na środowisko



potrafi postępować odpowiedzialnie ze sprzętem elektronicznym


Cele

Uczennica/Uczeń:


TV/projektor/komputer 

z podłączeniem do sieci.


Potrzebne urządzenia/materiały:



Metody pracy

rundka



historyjka obrazkowa



burza mózgu



praca indywidualna



praca zbiorowa.


grafika - historyjka obrazkowa o elektrośmieciach z książki Śmieci. To, o 
czym dorośli ci nie mówią autorstwa Boguś Janiszewski i Max Skorwider 
(Wydawnictwo Publicat)



zdjęcia zabawek lub zabawki przyniesione przez dzieci



kartki z napisami Sprzęt elektroniczny i Sprzęt nieelektroniczny


Środki dydaktyczne






Agenda

rundka (5 min)


pytania (5 min)


czytanie historyjki obrazkowej (10 min)


burza mózgu (10 min)


ćwiczenie (10 min)


wnioski (5 min)



Przebieg lekcji

Uczennice/uczniowie siedzą w kręgu. Każdy po kolei wymienia nazwę sprzętu 

elektronicznego, którego używa lub używa ktoś z jego rodziny.


Następnie zadaj im pytania:


Pokaż na ekranie historyjkę obrazkową o elektrośmieciach z książki Śmieci. 


To co dorośli ci nie mówią autorstwa Boguś Janiszewski i Max Skorwider 

(Wydawnictwo Publicat) (Załącznik nr 1)


Co znajduje się w środku – z czego produkuje się sprzęty 
elektroniczne?



Jakie zabawki na baterie mają w domu?



Jak długo używamy sprzętów elektronicznych?



Co powoduje, że chcemy wymienić stare sprzęty na nowe?




Przeprowadź krotką pogadankę w temacie zaprezentowanym w historyjce – 

wykorzystaj podane informacje poniżej oraz zamieszczone w Załączniku nr 2 – 

BAZA WIEDZY DLA NAUCZYCIELA:


Różnego rodzaju sprzęty elektroniczne są produkowane na coraz większą skalę. 

Z drugiej strony, coraz więcej z nich produkowanych jest w taki sposób, aby 

były szybko zbywalne – są tanie, a więc mogą się szybko zepsuć i kupowane 

jest wtedy nowe urządzenie, by je zastąpić



Do produkcji sprzętów elektronicznych koniecznie jest wydobywanie 

pierwiastków rzadkich, których okresowo zaczyna brakować – np. w 2021 roku 

brakowało półprzewodników wykorzystujących krzem, co utrudniło produkcję 

nie tylko smartfonów czy laptopów, ale także samochodów.




Wytwarzanie elektroniki jest również problematyczne ze względu na warunki zapewniane 

pracownikom – sprzęty produkowane w mniej rozwiniętych krajach podlegają zdecydowanie mniej 

rygorystycznym regulacjom i często przy ich produkcji mogą pracować dzieci, a ich pensja może nie 

wystarczać nawet na wyżywienie.



Sprzęty elektroniczne często ulegają uszkodzeniu i pomimo istnienia serwisów, niektóre sprzęty 

zaprojektowane są w taki sposób, że niemożliwe jest ich naprawienie. Okresy gwarancyjne są także 

zdecydowanie zbyt krótkie i często producenci skupiają się na tym, by urządzenie funkcjonowało 

poprawnie do momentu upłynięcia tego okresu. Przy braku możliwości naprawy, sprzęt staje się 

odpadem.

Zapytaj, co zrobić z zepsutym sprzętem elektronicznym? Zapiszcie pomysły na 

tablicy (notatka).


Spróbuj naprawić z pomocą osoby dorosłej



Przekaż do punktu napraw.



Nie wyrzucaj do normalnego kosza (poinformuj, że za wrzucenie grozi kara finansowa w wysokości 

5.000 zł i takim działaniem można spowodować wypadek w instalacjach zajmujących się odpadami)



Zanieś do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub innych punktów 

zbiórki elektroniki, np. pojemników na elektroodpady znajdujących się w większych sklepach 

spożywczych, zajmujących się sprzedażą AGD, a także w salonach sieci telekomórkowych.



Nadaj w paczkomacie poprzez usługę „Ekozwroty”



Przekaż do recyklingu.


Proponowane odpowiedzi:




Pierwsza kolumna: Sprzęty elektroniczne


Poproś o wykonanie ćwiczenia.



Niech uczniowie/ uczennice przyporządkują zdjęcia zabawek/przyniesione 
zabawki, czy dany produkt to sprzęt elektroniczny, czy nie.




Na koniec podsumuj lekcję.



Podkreśl, że wiele zabawek i sprzętów jest trudnych w przetwarzaniu, ale ważne jest, by 

były one odpowiednio posortowane. Jeśli zabawka jest na baterie, to jest sprzętem 

elektronicznym i nie może zostać wyrzucona do normalnego śmietnika, tylko musi zostać 

zaniesiona w specjalne miejsce (w sklepie).



Powiedz o tym, że zabawki i przedmioty też mają swoją historię i używane mogą być 

równie sprawne jak nowe, dzięki czemu oszczędzamy materiały. Gdy czegoś nie używamy 


i nie jest zepsute, można to także odsprzedać – dzięki temu ktoś inny nie kupi nowego 

przedmiotu i oszczędzone zostaną zasoby naturalne.







Uczniowie robią porządki w domu – wspólnie z kimś dorosłym robią 

przegląd w poszukiwaniu elektroodpadów w swoich zabawkach 

celem przekazania do właściwego miejsca zbiórki w swojej okolicy/ 

szkole/ sklepie AGD itp. Lub do naprawy.


Druga kolumna: Sprzęty nieelektroniczne


Praca domowa:
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