
Gady to pokryte łuskami lub tarczami zwierzęta wodne i lądowe.  
Elektroodpady to zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne. Teoretycznie 
nie powinno być problemu z odróżnieniem jednych od drugich...a jak to 
wygląda na naszej planszy? Sprawdź!

Rozpoznaj i podpisz gady ukryte na planszy. 

 Spośród gadów widocznych na planszy jeden obecnie już nie 
występuje na Ziemi. Czy wiesz, który? Odpowiedź znajdziesz na dole 
planszy.

  A teraz odszukaj wszystkie elektroodpady.  
•  Pokoloruj je tak, żeby każdy z nich stał się dobrze widoczny i również 
je podpisz. 

 • Czy wiesz, do czego służy każdy z tych sprzętów? 
 •   Zakreśl na pomarańczowo te sprzęty, które masz w domu.

   Każdy sprzęt elektryczny i elektroniczny ma na sobie pewien bar-
dzo ważny znak. Na naszej planszy nosi go na sobie jeden z elektrood-
padów - znajdź go! Przyjrzyj mu się uważnie i narysuj go tutaj: 

 

  Zostań detektywem! Odnajdź w swoim domu urządzenia lub zabawki 
na baterie z tym znakiem. 
Ten znak informuje, że zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicz-
nych nie wolno wyrzucać do kosza wraz z innymi odpadami! Należy 
je obowiązkowo oddać do odpowiednich punktów prowadzących 
zbiórkę elektroodpadów, czyli np. gminnych Punktów Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-ów), punktów serwisowych 
albo niektórych sklepów sprzedających taki sprzęt.

Niektóre ze sprzętów elektrycznych i elektronicznych nie muszą być pod-
łączone kablem do prądu, żeby działać - zamiast tego mają baterie. 

 •  Czy wiesz, które ze sprzętów widocznych na planszy mogą działać na 
baterie? Zakreśl je na brązowo. 

 •  Znasz jeszcze inne przykłady urządzeń na baterie? Jeśli tak, wypisz 
je tutaj lub narysuj:  

  Zużytych baterii, tak jak elektroodpadów,  
nie wolno wyrzucać do kosza na śmieci! Należy je oddać do odpowied-
nich punktów, np. PSZOK-ów albo do sklepów sprzedających baterie 
i urządzenia na baterie.

To nie gady, 
to elektroodpady!

Odpowiedź do zadania 2: To dinozaur (znajduje się w prawym górnym rogu planszy). 
 Dinozaury żyły na Ziemi około 100 milionów lat temu!
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