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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 
opakowania wielomateriałowe. 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 działać wg pomysłów prowadzącego, wygospodarować miejsce 
(najlepiej na podłodze), gdzie dzieci będą miały dostęp do np. opakowań 

wielomateriałowych po sokach lub mleku, czystych kartek papieru i kredek. 
W każdej chwili będą mogły skorzystać z tej alternatywy. 

Może ktoś z Was powiedzieć: ten warsztat to nie dla mnie. Ja przecież nic 
nie wiem o kartonikach na płynną żywność, a przecież to bardzo popularne 
opakowania wielomateriałowe. Co ja mogę powiedzieć na ten temat 
dzieciom...? Jeśli macie takie wątpliwości to może tym lepiej dla całego 
spotkania. Jeśli jest w Was taka ciekawość świata, którą obserwujemy u 
dzieci zadających niezliczone pytania: dlaczego? po co? do czego to 
służy? - to znaczy, że możecie razem z dziećmi dowiedzieć się wielu 
nieznanych rzeczy, a przy tym czerpać dodatkową radość z prowadzenia 
zajęć. 

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. 

 

 

 
 
 
 



 
 

str. 2 
 

SCENARIUSZ 2 
 

Cele warsztatu:  

• Dzieci poznają z czego składa się opakowanie wielomateriałowe.  

• Biorący udział w warsztacie będą zwracać większą uwagę na poprawne 
segregowanie odpadów. 

• Dzieci będą zwracać większą uwagę na ponowne wykorzystanie 
opakowań wielomateriałowych.  

Dodatkowo:  

• W ramach działania szkoły/świetlicy/biblioteki dzieci doświadczą, że 
można uczyć się przez zabawę z wykorzystaniem opakowań 
wielomateriałowych.  

• Dzieci będą wykonywać zadania matematyczne. 

Przebieg warsztatu: Ok. 60 min. | Dzieci w wieku 9 - 10 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.)  
 

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 
ostatnio pili napój z kartonika. Osoba prowadząca po zakończeniu 
wypowiedzi dziecka dodaje jedno zdanie od siebie. W przypadku grupy, 

która spotyka się pierwszy raz prowadzący może w ten sposób 
zamodelować powitanie. Przykład: Dziecko - Mam na imię Jeremi i 
ostatnio piłem z kartonika sok. Osoba prowadząca – Ja też piłam sok z 
kartonu. Postanowiłam, że następnym razem nie kupię soku w kartoniku 
tylko kupię owoce i zrobię w domu sama sok owocowy.  
Ważne jest, żeby odpowiedzi osoby prowadzącej były krótkie i prawdziwe. 
Następnie prowadzący przedstawia krótko dzieciom, że spotykamy się w 
celu poznania czym są opakowania wielomateriałowe, do czego służą, jak 
można je wykorzystać i jak to robić, żeby jak najmniej szkodzić przyrodzie 
a jednocześnie nam wszystkim.  
 
 
Ad.2 
 
Poznajemy - co to w ogóle jest opakowanie wielomateriałowe 

Nauczyciel pokazuje kartonik po mleku i pyta dzieci, jak nazywają takie 
opakowanie – być może jakieś określenie będzie się powtarzać, warto na 
to zwrócić uwagę. Podsumowując odpowiedzi dzieci trzeba podkreślić 
właściwą nazwę: kartonik do żywności płynnej. W ramach wprowadzenia 
kontynuujemy rozmowę o kartonikach, np.: jakie znane dzieciom produkty 
są pakowane w kartoniki?  

Nauczyciel po zakończeniu wypowiedzi dziecka dodaje jedno zdanie od 
siebie.  

Przykład: Uczeń – W domu kupujemy sok w takich pudełkach! Nauczyciel 
– Dobrze, że zwracasz na to uwagę – napoje bardzo często są 
sprzedawane w tego typu opakowaniach.  

W ramach podsumowania tej części wprowadzamy pojęcie opakowania 
wielomateriałowego.  
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Opakowanie wielomateriałowe jest wykonane co najmniej z dwóch różnych 
materiałów, których nie można rozdzielić ręcznie lub za pomocą prostych 
metod mechanicznych. Co to oznacza w praktyce? Że popularne słoiki na 
dżemy z papierowymi etykietami i metalowymi nakrętkami nie są 
wielomateriałowe – łatwo oddzielić jeden element od drugiego. Za to 
kartoniki na mleko lub śmietankę, opakowania na wysuszone i 
sproszkowane przyprawy są wielomateriałowe – trudno oddzielić 
poszczególne warstwy, z których składa się opakowanie.  

Kartoniki na płynną żywność są jednym z najbardziej charakterystycznych i 
rozpowszechnionych przykładów opakowania wielomateriałowego. 
Wykorzystuje się je do pakowania produktów spożywczych, takich jak 
mleko, śmietanka, ale też soków, nektarów.  

Doświadczam  

– badanie budowy opakowania 

potrzebne materiały:  kartoniki po mleku, opakowania po przyprawach.  

Jeśli Wasza szkoła bierze udział w „Programie dla szkół” realizowanym 
przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w tej części 
możecie wykorzystać kartoniki po mleku rozdawane w szkole. Jeśli nie – 
wystarczy, że dzieci przyniosą kartoniki z domu.  

Nawiąż do podanego wcześniej opisu opakowania wielomateriałowego. 
Podpowiedz, że kartonik ma wiele warstw (nie zdradzaj ile!) i zachęć dzieci 
do rozcięcia kartonika oraz policzenia warstw. Niech spróbują oderwać 
jedną od drugiej.  
• Jak można oddzielić warstwy opakowania?  
• Ile warstw naliczyli?  
• Czy rozpoznają jakiś materiał, czy któraś warstwa z czymś im się 
kojarzy?  

Pokaż dzieciom, ile warstw może mieć kartonik (załączamy przydatną 
grafikę). Zastanówcie się wspólnie czemu służą poszczególne warstwy. 

Kartonik najczęściej składa się w 75% z papieru, 20% z folii (polietylen) 
oraz cieniutkiej warstwy aluminium (5% opakowania). Poszczególne 
warstwy zapewniają: usztywnienie opakowania oraz łatwość jego zadruku 
(papier), ochronę przed światłem i tlenem oraz nieprzepuszczalność dla 
zapachów (folia aluminiowa), jak również utrzymanie świeżości produktów, 
zabezpieczenie warstwy papierowej przed wilgocią oraz połączenie 
poszczególnych warstw (folia polietylenowa). Dzięki temu produkty 
zachowują świeżość i są bezpieczne przed działaniem grzybów i bakterii. 
Wadą opakowań wielomateriałowych jest ich budowa. Przez ściśle 
połączone warstwy różnych materiałów, trudno poddać go recyklingowi.  

– upcykling, zabawa z wykorzystaniem opakowań wielomateriałowych 

Zbierzcie puste kartoniki po płynnej żywności – im więcej, tym lepiej. 
Potraktujcie je jak wielkie klocki. Postarajcie się zbudować mur (jak wysoki 
uda się postawić nim konstrukcja runie?) lub płotek. Możecie też zrobić 
ścieżki lub slalom z kartoników. A może znajdziecie czas, by postawić 
makietę własnego miasteczka albo chociaż książkowego Bullerbyn? 
  

 
Wyciągam wnioski  

 
Jeśli zdecydujecie się na wykorzystanie kartoników do gry, zwracaj uwagę 
dzieci na to, że jest to Upcykling - jeden ze sposobów przetwarzania 
odpadów, w wyniku którego powstają produkty o wyższej wartości 
estetycznej i/lub użytkowej niż przetwarzane materiały. Przykładem 
upcyklingu na małą skalę jest przygotowana przez was gra ale też 
przygotowanie ozdób, a nawet mebli ze zużytych materiałów. Opakowania 
wielomateriałowe takie ja kartoniki trudno poddać recyklingowi, ale można 
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je świetnie wykorzystać do innych celów, na przykład stworzenia wielkich 
klocków.  
 

Ad 3 

 

Zakończenie: Zgromadźcie w jednym miejscu używane podczas spotkania 
opakowania wielomateriałowe. Zdecydujcie, czy chcecie je zachować, czy 
też wykorzystać do stworzenia czegoś nowego. Sprawdźcie, czy są 
rzeczy, które nie nadają się już do zabawy i jeśli takie znajdziecie, 
pamiętajcie o wyrzuceniu do odpowiedniego pojemnika.  
 
 
 


