
  

30.04.2020r. Technika Klasa IV 

Temat: Jak dbać o Ziemię? 
 

Cele lekcji: 
Uczeń: 

− wymienia działania służące dbaniu o środowisko, 

− formułuje definicje podanych słów, 

− wyjaśnia, jak gospodarować odpadami, 

− wylicza zagrożenia, jakie stwarza niewłaściwe postępowanie ze śmieciami, 

− porównuje własne wnioski ze zdaniem koleżanek i kolegów, 

− odczytuje znaczenie symboli umieszczonych na opakowaniach produktów, wskazujących 

sposób postępowania z odpadami, 

− przyporządkowuje odpady do właściwych pojemników na śmieci, 

− tłumaczy znaczenie terminu ekologia, 

− określa, jakie działania uznajemy za ekologiczne, 

− wykonuje pracę plastyczną z wykorzystaniem surowców wtórnych. 

 

 

Środki dydaktyczne: 
− podręcznik do techniki dla klasy 4 „Jak to działa?” (s. 64–67), 

− karta pracy „Jak dbać o Ziemię?”, 

 

Jak na co dzień dbacie  o swoją planetę?. Odpowiedzi zapisz w zeszycie. 

 

1. Przeczytajcie  informacje zawarte w tekście „Śmietnik – i co dalej?” ze s. 64 

podręcznika. Jak prawidłowo gospodarować odpadami i wykonajcie ćw. 1 ze s. 64 – 

uzupełniają schemat przedstawiający różne sposoby postępowania ze śmieciami. 

 

2. Przeczytajcie ramkę „Warto wiedzieć” zamieszczoną na s. 64 podręcznika i wypiszcie 

wymienione w niej nazwy odpadów oraz czas ich rozkładu.  

 

3. Uczniowie realizują ćw.2  ze s. 65 podręcznika – odczytują znaczenie symboli 

umieszczanych na opakowaniach produktów. 

4. Zapoznajcie się z tekstem znajdującym się na s. 65 podręcznika, dotyczącym 

segregowania śmieci.  

5.  Uczniowie analizują infografikę ze s. 66 i wykonują ćwiczenie „Praca z infografiką”, 

polegające na posegregowaniu wymienionych odpadów.  

 

6. Wykonajcie  zadania w karcie pracy – uzupełniają schemat nazwami działań, które 

uznaje się za ekologiczne, oraz określają, do czego można wykorzystać przedmioty 

ukazane na ilustracjach. 

 

 

 

 

 



  

Karta pracy Jak dbać o Ziemię?  
 

 

 

 

 

 

1 Uzupełnij schemat nazwami działań określanych jako ekologiczne. 

2 Napisz, w jaki sposób można powtórnie wykorzystać przedstawione przedmioty. 

 



  

Zadanie domowe: 
Wykonaj ćwiczenie „Sprawdź się” ze s. 67 podręcznika. Pracę wyślij na Messenger 

lub e-mail: wwisniewska@interia.pl 

 

„Jak sobie radzić z odpadami?”- wklej lub przepisz do zeszytu. 

 

Temat: Jak sobie radzić z odpadami? 

Jak jest? Jak powinno być? 

 N

ie segregujemy śmieci. 

 N

ie zgniatamy pustych opakowań 

przed wyrzuceniem. 

 U

żywamy plastikowych torebek. 

 O

dpady trzeba umieszczać w 

pojemnikach zgodnie z rodzajem 

materiału, z którego zostały wykonane. 

 P

lastikowe butelki, puszki i kartony 

należy zgniatać 

 P

owinniśmy używać toreb wykonanych 

z materiałów, które mogą być poddane 

recyklingowi. 

Dlaczego nie jest tak, jak być powinno? 

 Jesteśmy leniwi. 

 Społeczeństwo jest nieświadome 

korzyści wynikających z segregacji odpadów. 

 Wydaje nam się, że działania 

ekologiczne są droższe. 

Wnioski: 

 Od dzisiaj zgniatamy wyrzucone 

opakowania – plastikowe butelki, puszki i kartony. 

 Poświęcamy czas, aby posegregować 

śmieci. 

 Zachęcamy rodziców do kupna 

wielokrotnych toreb ekologicznych. 

 


