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MATERIAŁY DLA OSOBY PROWADZĄCEJ  
 

RAMY TEMATU 

Dla własnego komfortu pracy, ale również po to, żeby dzieci dobrze się czuły 
i mogły jak najwięcej skorzystać z zajęć, zalecamy, ustalenie maksymalnej 
liczby dzieci jaka będzie mogła uczestniczyć w zajęciach. 

Będziemy wspólnie z dziećmi, w wieku 6 – 10 lat, poznawać czym są 
elektroodpady. Bardzo ważne, żebyśmy swoją mową ciała, zadawanymi w 
trakcie zajęć pytaniami czy prowadzonymi rozmowami, pokazywali 
zainteresowanie tym co dzieci robią. Dorosły powinien pamiętać, że 
odpowiedź dziecka na pytanie, zaangażowanie w zabawę powinno być 
dostrzeżone - choćby przez mrugnięcie okiem w stronę dziecka.   

Nie powinniśmy zmuszać dzieci do brania udziału w proponowanych przez 
nas aktywnościach. Szanujemy wybór tych, które z nieznanych nam 
powodów rezygnują. Proponujemy, żeby oprócz miejsca, w którym 
będziemy się bawić wg pomysłów prowadzącego, wygospodarować miejsce 
(najlepiej na podłodze), gdzie dzieci będą miały dostęp do np. małego 
sprzętu AGD takiego jak suszarki, lokówki, małe radia lub radiomagnetofony 
itp. (możesz dla zwiększenia bezpieczeństwa powiedzieć dzieciom, żeby 
nie podłączały urządzeń do prądu lub jeśli to są już elektroodpady dać 
dzieciom te przedmioty z uciętymi przewodami elektrycznymi), kolorowanek 
i kredek. W każdej chwili będą mogły skorzystać z tej alternatywy. 

Może ktoś z Was powiedzieć: ten warsztat to nie dla mnie. Dzieci w tym 
wieku nie mają potrzeby bezpośredniego kontaktu z elektroodpadami. 
Dorośli są od tego, żeby zadbać o prawidłowe zagospodarowanie 
elektroodpadów w szkole/bibliotece/świetlicy. Jednak dzieci mają kontakt ze 
sprzętami elektronicznymi (telefony, tablety, konsole, nawet zabawki na 
baterie i inne). Coraz więcej otaczających nas w tym dzieci sprzętów to – po 
pewnym czasie – elektroodpady. Jednocześnie w rozmowie z dziećmi, 
pytaniu ich o zdanie oraz podejmowaniu z nimi działań chodzi o 
dostrzeżenie, że dzieci w sprawach związanych z ekologią, mogą mieć 
swoje przemyślenia i pomysły. Pytanie dzieci, analizowanie za i przeciw, 
branie pod uwagę ich odpowiedzi, buduje poczucie wartości, pobudza 
aktywność i chęć do działania.  Jeśli jest w Was ciekawość na to, co 
zaproponują dzieci, to znaczy, że możecie wspólnie z nimi próbować 
zmieniać świat na lepszy. 

Oprócz celu spotkania bardzo ważne jest, żeby osoba prowadząca ustaliła 
z dziećmi podstawowe zasady, które będą obowiązywać na spotkaniu. 
Proponowaną przez nas zasadą jest danie dzieciom możliwości zabawy lub 
pracy przedmiotem, który wybrały do momentu, kiedy skończy się ich 
zainteresowanie tą zabawką albo narzędziem. W momencie, gdy ktoś 
chciałby zacząć bawić się lub pracować używając przedmiotu, którego ktoś 
aktualnie używa, musi poczekać lub wziąć coś w zamian. Może też 
próbować dogadać się z osobą, która ma ten przedmiot. Prowadzący może 
proponować rozwiązania czasowe: jakiś przedmiot można używać przez 
określony (np. klepsydrą) okres czasu. 
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Cele warsztatu:  

• Osoby uczestniczące w warsztacie będą wiedziały, że elektroodpady 
poznajemy po szczególnych oznaczeniach. 

• Osoby uczestniczące w warsztacie będą wiedziały, że elektrośmieci 
składają się z wielu elementów zrobionych z różnorodnych surowców które 
odzyskane mogą ponownie być wykorzystane. 

• Dzieci i dorośli będą zwracali większą uwagę na selektywną zbiórkę 
odpadów.  

Przebieg warsztatu: Ok. 60 min. | Dzieci w wieku 6-8 lat 

Rytm spotkania 

1. Początek spotkania „Słowo wstępne” dla dzieci (10 min.) 

2. Zabawy z dziećmi inspirowane przez dorosłego (45 min.)  

3. Zakończenie (5 min.)  

W trakcie warsztatu dzieci będą zaglądać „do środka” elektrośmieci. Poproś 
rodziców o sprawdzenie czy mają w domu mały niedziałający sprzęt AGD. 
Zbierz kilka takich przedmiotów oraz kilka wkrętaków z odpowiednimi 
końcówkami dzięki którym dzieci będą mogły zdjąć obudowy przyniesionych 
przedmiotów.  

Ad 1  

„Słowo wstępne” dla dzieci Zamiast słowa wstępnego: wszyscy siadają w 
kręgu i każdy mówi jak ma na imię (jeśli dzieci nie znają się) oraz jaki 
przedmiot wykorzystujący energię elektryczną także na baterie jest u nich w 
pokoju. Osoba prowadząca po zakończeniu wypowiedzi dziecka dodaje 
jedno zdanie od siebie. W przypadku grupy, która spotyka się pierwszy raz 
prowadzący może zamodelować przywitanie się.  

Przykład przywitania: Dziecko - Mam na imię Henio i mam w pokoju lampkę 
na biurku. Osoba prowadząca – O! Ja też mam lampkę na biurku. Ostatnio 
wymieniałam żarówkę LED. Zużytą wrzuciłam do odpowiedniego pojemnika 
w sklepie z AGD. Ważne jest, żeby odpowiedzi osoby prowadzącej były 
krótkie i prawdziwe.  

Ad 2  

potrzebne materiały: małe elektroodpady, wkrętaki, duża kartka papieru, flamastry, wydruk 
mapy świata z zaznaczonymi miejscami wydobycia złota, platyny, metali ziem rzadkich. 

Zapraszamy dzieci do obejrzenia małych elektrośmieci. Pytamy dzieci jak 
myślą co może być w środku. Zapisujemy na dużej kartce papieru 
przypuszczenia dzieci. Pytamy również o oznaczenia na przedmiotach. 
Zwracamy uwagę, że na wszystkich elektroodpadach jest przekreślony znak 
kontenera na odpady. Pytamy dzieci o ich przypuszczenia co ten znak może 
oznaczać. Pytamy je również kto z dorosłych może wiedzieć co ten znak 
oznacza. 

Następnie proponujemy dzieciom pracę w zespołach przy sprawdzaniu co 
jest w środku małego AGD. Dzieci powinny mieć możliwość podjęcia próby 
– samodzielnie – odkręcenia wkrętów. Po rozkręceniu obudowy pytamy 
dzieci co widzą. Mogą też na kartkach papieru odwzorować to co widzą w 
środku. Osoba prowadząca dopytuje dzieci co jest w środku, z czego 
zrobione są poszczególne elementy, czym różnią się od siebie? 

W ramach podsumowania mówimy dzieciom, o obiegu zamkniętym. Po 
rozdzieleniu i posegregowaniu elektroodpadów części z nich trafiają do 
zakładów w których są np. przetapiane na nowe części. Dzięki temu do 
produkcji nowych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych zużywa się 
mniej nieodnawialnych zasobów pochodzących z ziemi. 

Pamiętajcie, że elektroodpady, które mieliście na zajęciach trzeba oddać do 
punktu, który zbiera elektroodpady (np. Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów 
- PSZOK, serwisy AGD, sklepy AGD, do pojemnika na elektroodpady lub 
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podczas specjalnie organizowanych zbiórek elektroodpadów. Ważne: 
zużyte baterie zbieramy do oddzielnego pojemnika! 

Ad 3  

Zakończenie: Dzieci razem z osobą prowadzącą siadają w kręgu i 
rozpoczynają podsumowanie spotkania.  

Osoba prowadząca może rozpocząć i podzielić się obserwacjami, których 
dokonała w trakcie spotkania. W takiej sytuacji należy pamiętać, żeby były 
to informacje, po których dzieci będą docenione np.: widziałam/łem, z jakim 
zaangażowaniem rozkręcałeś suszarkę do włosów. 

 

 
Jednym z metali nieżelaznych wykorzystywanych w elektronice jest złoto. 

Więcej o zastosowaniu złota w elektronice można przeczytać na stronie: 

https://www.mennica.com.pl/produkty-inwestycyjne/poradnik-inwestora-

lista/zastosowanie-zlota-w-elektronice-medycynie-kosmetyce 

Zaproponuj dzieciom znalezienie w internecie informacji w jakich krajach są 

złoża złota. Sprawdź też czy dzieci wiedzą, że złoto wydobywa się w 

kopalniach. Gdy dzieci znajdą informację w jakich krajach są eksploatowane 

złoża złota, zaproponuj im znalezienie na mapie świata tych miejsc. Co 

będzie jak złoża złota wyczerpią się? Co możemy robić, żeby zachować 

nieodnawialne zasoby ziemi? 
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