V edycja ogólnopolskiego konkursu ekologicznego
Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady dla dzieci szkół podstawowych

Scenariusz warsztatu edukacyjnego

OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH,
GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO I RECYKLING
Poziom edukacyjny klasy 3-7 szkoły podstawowej

Uczeń:
 Wie, że do produkcji przedmiotów codziennego użytku potrzebne są surowce
naturalne, potrafi wskazać jakie na konkretnych przykładach,
 wie, że niektóre przedmioty nadają się do recyklingu, potrafi je nazwać wg
podstawowych grup surowcowych: papier, plastik, metal, szkło, tworzywa sztuczne,
bioodpady
 Wie, że w produkcji dóbr codziennego użytku powstają odpady,
 Zna pojęcie zamkniętego cyklu produkcyjnego i wie z jakich etapów się składa,
 Rozumie, że każda produkcja wymaga użycia energii elektrycznej i wie, że
oszczędzamy energię i surowce naturalne w procesach recyklingu,
 Zna i rozumie zasadę 3R, wie co to jest ślad środowiskowy produktu,
 Zna pojęcie ekstraktywizm, antropocen, nadprodukcja i nadkonsumpcja,
 Wie, dlaczego i dla kogo są groźne zanieczyszczenia z tworzyw sztucznych w
środowisku morskim
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Które przedmioty nadają się do recyklingu, a które nie?
Wraz z nowymi przepisami dotyczącymi segregowania odpadów komunalnych powraca dyskusja na
temat co nadaje się do recyklingu. Recykling jest ważnym składnikiem piramidy zero waste, ale jak
sami przekonacie rozpoczynając segregowanie odpadów w domu, jest wiele opakowań, z którymi nie
wiemy co zrobić. Przypomnijmy więc, najprościej segregując surowce do recyklingu,
przygotowujemy: butelki plastikowe po napojach (szczególnie typu PET), butelki plastikowe po
kosmetykach i środkach czystości, duże folie opakunkowe, torebki foliowe, puszki aluminiowe po
napojach, kartony i pudła kartonowe, gazety, katalogi, gazetki reklamowe, ulotki, prospekty, zeszyty,
stare książki, torebki papierowe i papier pakunkowy, tekturę falistą, kartoniki po napojach i mleku
Najbardziej problematyczne jest szkło. Tak naprawdę do recyklingu nadają się tylko: butelki po
napojach, słoiki po przetworach, pojemniki, naczynia szklane, nie wrzucamy do nich, szkła płaskiego
(np. szyb i luster), naczyń ceramicznych, fajansowych, porcelanowych czy kryształowych, żarówek i
lamp rtęciowych
CO TO JEST ZAMKNIĘTY CYKL PRODUKCJI I RECYKLINGU?
Przyjrzyjmy się smartfonowi. To „mądry” telefon – smart phone. Spróbuj zdefiniować jak
zbudowany jest smartphone.
Ma duży kolorowy ekran, jest sterowany dotykiem, łączy z Internetem, jest wyposażony w aparat
fotograficzny i kamerę. Smartfon to mini komputer i jak każdy inny komputer jest wyposażony w
odpowiedni procesor i pamięć operacyjną. Niektóre smartfony lepiej nadają się do grania w gry, a
inne do oglądania filmów.
Projektanci i inżynierowie zaprojektowali listwę górną z technologią modułu wyświetlacza, modułu
aparatu fotograficznego, rodzaj baterii, głośnika, mechanizmu wibracyjnego, lampy błyskowej flasha, pomyśleli o wyglądzie listwy dolnej z niezbędnymi wtyczkami, o wyglądzie przycisków do
zwiększania głośności i wielu innych funkcjach urządzenia.
Wszystkie te elementy zostały wyprodukowane oddzielnie, często w różnych miejscach na świecie i
złożone w jedną całość.
Roczna produkcja 7 mln smartfonów pochłania tyle energii, ile wynosi zużycie jej w Indiach – ok. 1000
TWh. Dla porównania roczne zużycie energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 120 TWh. Według
francuskiej agencji ochrony środowiska ADEME, w fazie produkcji smartfonu powstaje ¾ jego śladu
środowiskowego.
Cykl życia produktu liczymy od pomysłu, czyli koncepcji do ponownego wykorzystania zawartych w
nim surowców wtórnych.
Schematycznie, cykl życia smartfonu obejmuje 5 etapów:
1. Etap projektowania: urządzenie oraz jego funkcje są projektowane przez inżynierów
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2. Etap produkcji urządzenia. Niezbędne surowce naturalne, przekształca się w celu produkcji
zaprojektowanych uprzednio modułów urządzenia. Z modułów składane są gotowe do sprzedaży
urządzenia.
3. Etap sprzedaży. Gotowe urządzenia są przewożone do centrum logistycznego, magazynu. Stamtąd
są przewożone do sklepów, gdzie są kupowane przez użytkowników.
4.Etap użytkowania, czyli konsumpcji– to czas korzystania z urządzenia przez jednego lub kilku
kolejnych właścicieli. Może on trwać rok, dwa, a nawet pięć lat.
5. Etap poużytkowy – zgodnie z zasadą 3R urządzenie można naprawić lub poddać recyklingowi
zawarte w nim surowce wtórne.
Koniec okresu użytkowania to bardzo ważny moment w cyklu obiegu zamkniętego produktu. Po
zakończeniu użytkowania każdy smartfon powinien trafić do recyklingu. Dla ciebie jako użytkownika
najważniejszy jest czas kiedy korzystasz z urządzenia.
Pytanie: Jak myślisz, który etap jest najważniejszy z punktu widzenia ochrony środowiska
naturalnego?
Odpowiedź: Oczywiście ten etap najbardziej „ciąży” na środowisku naturalnym, w którym
wydobywamy surowce, przetwarzamy je produkując przy tym odpady i zużywając ogromne ilości
energii elektrycznej. Wpływ na środowisko naturalne można zmniejszyć poprzez umiejętne
zaprojektowanie urządzeń w taki sposób, aby mogły służyć jak najdłużej, a ich poszczególne moduły
nadawały się do recyklingu.
Droga do recyklingu nie jest łatwa.
Pytanie: Dlaczego recykling zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych jest możliwy tylko w
specjalistycznych zakładach przetwarzania?
Odpowiedź: Odzysk i recykling odpadów jeśli jest prowadzony w specjalistycznych instalacjach ze
względu na obecność szkodliwych materiałów i substancji.
Wszystkie tzw. „metody rzemieślnicze” odzysku cennych surowców z odpadów zużytego sprzęty
mogą skończyć się utratą zdrowia ludzi lub poważnym skażeniem środowiska naturalnego, gdyż
zawierają one toksyczne składniki, takie jak ołów, rtęć, beryl. Ustalono, że te metale ciężkie
powodowały anemię wśród dzieci zajmujących się demontażem odpadów w Afryce czy Azji. Kadm
niszczy czerwone krwinki powodując białaczkę i śmierć. Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego z jednej strony zawierają metale nieszlachetne takie jak stal czy aluminium lub miedź
i metale cenne jak złoto, srebro, pallad, z drugiej zaś toksyczne składniki takie jak ołów, rtęć, kadm.
Zużyte urządzenia muszą być posortowane według kategorii i skierowane do określonych centrów
przetwarzania. W zależności od ich charakteru, zostaną one zdemontowane ręcznie w celu
oczyszczenia, po czym zostaną wysłane do odpowiednich zakładów przetwórczych. Metale żelazne
można ponownie wykorzystać w hutnictwie żelaza i stali, a metale nieżelazne: miedź, cynk,
aluminium do wytwarzania elementów elektronicznych lub kabli. Niektóre tworzywa sztuczne trafią
do zakładów, gdzie będą ponownie formowane lub wytłaczane w nowe formy użytkowe, niestety nie
wszystkie tworzywa do tego się nadają. W procesach niekontrolowanego palenia resztek innych, nie
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nadających się do recyklingu tworzyw, wydzielają się dioksyny i furany, które nie tylko niszczą układ
nerwowy i odpornościowy człowieka, prowadzą do zaburzenia regulacji hormonalnej, bezpłodności, a
nawet raka.
Bardzo groźne są polibromowane difenyloetery (PBDE). Te substancje zawarte są w tych samych
elementach elektronicznych, w których znajdują się cenne metale takie jak złoto, srebro czy platyna.
To grupa 209 różnych bromowanych chemikaliów używanych m. in. do opóźniania zapłonu tworzyw
sztucznych. Uwolnione podczas nielegalnego demontażu elektroodpadów, mogą powodować
nowotwory, uszkodzenia wątroby czy bezpłodność. Są bardzo groźne nie tylko dla osób, które
nielegalnie demontują zużyty sprzęt - co jest karane prawem - ale dla całej społeczności ludzi
mieszkających w pobliżu.
JAK OGRANICZYĆ PRODUKCJĘ ŚMIECI?
Dane do zapamiętania:
50% emisji CO2 powstaje w produkcji dóbr konsumpcyjnych na świecie
TYLE WYRZUCA 1 EUROPEJCZYK:



1,3 kg odpadów dziennie
500 kg odpadów rocznie ( objętość worka big-bag o wymiarach 90 x 90 x90 cm)

Dzisiaj każdy z nas jest producentem odpadów. Konsumpcja, w
tym produkcja, transport i dystrybucja dóbr, a więc produktów
codziennego użytku: ubrań, żywności, urządzeń gospodarstwa
domowego itp., odpowiada za 50% emisji dwutlenku węgla w
skali planety. Te emisje są zabójcze dla klimatu. Im więcej
dzisiaj kupujesz, tym bardziej przyczyniasz się do emisji
dwutlenku węgla i powstawania ogromnej ilości odpadów. Od
1970 r. Ilość odpadów domowych podwoiła się – wg Eurostat w
2011 r. każdy obywatel UE wyprodukował średnio 500 kg
odpadów komunalnych rocznie – czyli 1,3 kg dziennie! 1,3 kg
śmieci dziennie i na osobę to ilość, która jest widoczna w
Twoim śmietniku jako Twój osobisty wkład w produkcję
odpadów z gospodarstw domowych. Ale produkowana przez
nas góra odpadów przypomina górę lodową! Jej duża część jest
ukryta. Nie widzimy jej gdy kupujemy jakikolwiek produkt w sklepie lub gdy wyrzucamy do pojemnika
zużyte opakowanie po produkcie zakupionym w sklepie. Przykładowo wyprodukowanie 1 zwykłej
szczoteczki do zębów powoduje wytworzenie 1,5 kg odpadów przemysłowych, w produkcji 1
zwykłego telefonu komórkowego powstaje 75 kg odpadów, a w produkcji jednego nowego
komputera aż 1500 kg odpadów. Te "ukryte odpady" mocno obciążają naszą codzienną konsumpcję.
Szacuje się, że jako Europejczyk zużywasz rocznie około 50 ton zasobów naturalnych, z których tylko
niewielka część trafia w Twoje ręce jako produkt finalny. Jeśli tak, to oprócz 1,3 kg odpadków w
śmietniku, każdy z nas przyczynia się do wydobycia i przetworzenia w procesach przemysłowych 136
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kg różnych substancji i materiałów, w tym m.in. metali, tworzyw sztucznych, materiałów
ceramicznych, włókien naturalnych i sztucznych itp...
A więc oprócz tego, że dziennie wyrzucasz 1,3 kg śmieci, zużywasz ok. 136 kg różnych surowców,
które były potrzebne do wyprodukowania przedmiotów, z których korzystasz w codziennym życiu.
NIE WYRZUCAJ!
Każda rzecz się starzeje. Czy w Twoim otoczeniu są przedmioty starsze niż 5 lat? Takich
przedmiotów jest w naszym życiu coraz mniej. Moda na sukces to moda na
nowoczesność. Kupuj tylko te rzeczy, o których wiesz, że można je poddać recyklingowi.
Zanim kupisz, zadaj sobie pytanie: czy produkt, który chcesz kupić będzie nadawał się do
recyklingu. W przeciwnym wypadku powstaje tzw. Śmieciowa Góra, która jest niczym
iceberg na oceanie, bo widać tylko niewielką część ogromnej masy i powierzchni ukrytej
pod wodą.
ŚMIECIOWY ICEBERG CZYLI ILE TAK NAPRAWDĘ PRODUKUJEMY ŚMIECI?
Jérémie Pichon, znany francuski działacz ekologiczny i zwolennik koncepcji
ZERO WASTE - minimalizacji odpadów, zaleca, aby przede wszystkim nie
kupować rzeczy w opakowaniach jednorazowych. Opowieść o sukcesie jego
rodziny produkującej ZERO ODPADÓW jest dostępna w formie komiksowej na
stronie internetowej www.famillezerodechet.com. Strona jest tylko w języku
francuskim, można na niej znaleźć przepisy na produkty ekologiczne takie jak:
szampon rumiankowy własnej produkcji, krem nawilżający o zapachu różanym,
miętową pastę do zębów i wiele innych. Jeremi twierdzi, że stosowanie tych
produktów przyczyniło się do poprawy komfortu jego życia i znacznie obniżyło koszty utrzymania
rodziny. Jeremi opowiada też w jaki sposób przestrzeganie zasady 3R (przyp. Reuse, reduce, recycle)
przyczyniło się do znacznej redukcji śmieci w jego gospodarstwie. Działacz ostrzega podczas wideo
konferencji TED: w każdej sekundzie 200 kg odpadów trafia do oceanów, a 80 % z nich to plastik. Aby
zmniejszyć użycie opakowań, trzeba kupować produkty lokalne, pakowane w materiały
biodegradowalne i podlegające recyklingowi takie jak papier, szkło czy naturalne tkaniny. Powinniśmy
bezwzględnie eliminować opakowania z tworzyw sztucznych.
W Polsce też mamy rodzinę dążącą do minimalizacji wytwarzanych odpadów. Zajrzyjcie do Państwa
Baranowskich i zobaczcie, jak to robią:
http://baranowscy.eu
A może sami znajdziecie jakieś ciekawe miejsca w Internecie na temat
zdrowego i bezodpadowego trybu życia?
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EKSTRAKTYWIZM I PRZEMYSŁOWA EKSPLOATACJA PRZYRODY
Podstawą nowoczesnego, zachodniego stylu
życia jest wydobycie surowców naturalnych:
węgla, rud żelaza, ropy naftowej, gazu i wielu
innych surowców niezbędnych do produkcji
przemysłowej. Współczesne społeczeństwa
czerpią wszystkie dostępne surowce i energię
niezbędną do rozwoju nie troszcząc się
zbytnio o ich dostępność dla przyszłych
pokoleń.
Taki sposób korzystania z naturalnych
bogactw Ziemi nazywamy ekstraktywizmem.
Ekstraktywizm powoduje nieodwracalne
zniszczenia przyrody.
Coraz więcej różnych metali wykorzystywanych jest w innowacyjnych technologiach. Jeśli chciałbyś
dziś zbudować robota, o nadzwyczajnych możliwościach pracy np. w wysokich temperaturach czy
miejscach skażonych chemikaliami, to z pewnością musiałbyś korzystać ze stopów metali, które
wymyślono do zadań specjalnych w medycynie, przemyśle zbrojeniowym, lotniczym czy kosmicznym.
Przykładowe wykorzystanie metali i stopów we współczesnej technice:
O powszechnym stosowaniu niektórych materiałów decydują cechy jakie nadają przedmiotom:
wytrzymałość na korozję, ciepło, odporność na uderzenia, lekkość, dobre przewodnictwo, giętkość i
wiele innych. Na przykład:
Stal wykorzystujemy powszechnie w konstrukcjach budynków, ale stal może mieć różne właściwości,
np. dodatek wolframu do stali sprawia, że nadaje się ona do przemysłu zbrojeniowego w produkcji
pocisków przeciwpancernych. Stopy stali z niklem są żaroodporne i odporne na korozję. Stopy tytanu
używane są nie tylko jako protezy, ale i części silników odrzutowych; na pokrycia samolotów
bojowych i rakiet. Stopy kobaltu stosowane są do wyrobu elementów sztucznych satelitów oraz
części maszyn pracujących w wysokich temp. (do 1000°C). Aluminium jest lekkie i dlatego
wykorzystywane jest w konstrukcji samolotów, ale tam, gdzie stopy aluminium okazują się zbyt
ciężkie: np. w przemyśle kosmicznym; stosuje się stopy magnezu. Sięgnęliśmy po zupełnie nowe
zastosowania metali: np. dzięki neodymowi możemy rozmawiać przez głośniki, dzięki tlenkom indu,
które świetnie przewodzą prąd, mamy w urządzeniach elektronicznych ekrany dotykowe, kobalt
znajduje się w elektrodach akumulatorów urządzeń elektronicznych. Popyt na metale stale rośnie.
Bez miedzi, indu, galu i selenu nie udałoby się skonstruować modułu CIGS – najbardziej
rozpowszechnionego modułu panelu słonecznego do produkcji energii odnawialnej, szeroko
stosowanego do np. ładowarek solarnych.
A może sam znajdziesz ciekawe i nowatorskie zastosowanie znanych metali lub ich stopów?
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CO TO JEST ANTROPOCEN, NADPRODUKCJA I NADKONSUMPCJA?
Wiele osób mówi dziś, na świecie jest dziś za dużo rzeczy. To prawda. Nasz świat zawalony jest
rzeczami, które bardzo szybko stają się dla nas nieważne. Starzeją się.
Nadprodukcja występuje wtedy, gdy produkujemy więcej niż potrzebujemy. Nadkonsumpcja zaczyna
się wtedy, gdy gonisz za modą i szybko starzejącymi się gadżetami, które nie są Ci niezbędne.
WITAMY W ANTROPOCENIE!
Co to jest Atropocen?
Nadprodukcja i nadkonsumpcja zmieniła oblicze współczesnego świata. Antropocen - termin
opisujący naszą epokę zdominowaną działalnością człowieka - zaproponował, laureat Nagrody Nobla
w dziedzinie chemii (1995), Paul Crutzen. Przejawem antropocenu jest gwałtowna urbanizacja świata,
szybkie wyczerpywanie przez człowieka zasobów naturalnych i paliw kopalnych, w celu masowej,
przemysłowej produkcji dóbr konsumpcyjnych. Z tą działalnością związana jest emisja gazów
cieplarnianych, które przyczyniają się do zmian klimatu. Według Crutzena nowa epoka geologiczna
rozpoczęła się już 200 lat temu.
Przykład ilustracji obrazującej epokę antropocenu ( http://ferdi-rizkiyanto.blogspot.com/)
(Obrazek można powiększyć i wydrukować, gdyż posiada licencję Creative Commons, to znaczy, że autor zezwolił na
korzystanie z niego w celu edukacji ekologicznej)
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ODPADY Z TWORZYW SZTUCZNYCH W MORZACH I OCEANACH
Weź linijkę i zobacz, ile to jest 5 mm. Zastanów się czy to jest dużo czy mało?
Mikrodrobinka plastiku mniejsza niż 5 mm może przemieszczać się w naszym świecie bez żadnych
przeszkód. Jest lekka, może ją unieść woda lub wiatr, w zależności od gęstości będzie pływać po
powierzchni wody lub utonie w głębinach. Stwarza ogromne zagrożenie dla organizmów żyjących we
wszechoceanie i dla nas samych.
Jednym z przejawów antropocenu jest występowanie w przyrodzie mikroplastików. Mikroplastik
składa się z mikrodrobin, małych cząstek (< 5 mm) odpadowego tworzywa sztucznego rozproszonego
w środowisku. Gromadzi się w glebach, spływa rzekami do morza. Znajdujemy go w jeziorach i w
niektórych produktach żywnościowych. W ciągu zaledwie kilku dziesięcioleci nadprodukcja i
nadkonsumpcja tworzyw sztucznych doprowadziła do skażenia wszystkich oceanów, wszystkich
gatunków morskich, na wszystkich poziomach łańcucha pokarmowego. Skażenie obejmuje całą
planetę: od bieguna północnego do bieguna południowego i obejmuje już nie tylko wody
powierzchniowe, ale nawet morskie głębiny. Niedawny raport IUCN (2017) stwierdza, że
zanieczyszczenie drobinami mikroplastikowymi jest wszechobecne. Eksperci międzynarodowej
organizacji ochrony przyrody przy ONZ ostrzegają: jeśli nic nie zrobimy, aby powstrzymać zjawisko
zanieczyszczenia planety odpadowymi tworzywami sztucznymi, w 2050 r. nasze oceany będą
zawierały więcej tworzyw sztucznych niż ryb!
Na początku 2018 r. naukowcy z Greenpeace badali ekosystemy bentosowe, czyli głębin morskich na
obecność mikroplastików i innych trwałych chemikaliów. Ich obecność potwierdzili nie tylko w
wodzie, ale także w śniegu. Próbki pokazały, że najbardziej odległe i dziewicze siedliska Antarktydy są
już zanieczyszczone odpadami mikroplastycznymi. Pełny raport z badań w języku angielskim:
https://storage.googleapis.com/p4-production-content/international/wpcontent/uploads/2018/06/4f99ea57-microplastic-antarctic-report-final.pdf.
Mikroplastik powstaje w procesach degradacji odpadów z tworzyw sztucznych, wtedy gdy większe
kawałki odpadowego plastiku rozpadają się na mniejsze elementy. Ale mikrogranulki polietylenu
mogą być specjalnie dodawane do kosmetyków. W tym roku Wielka Brytania wprowadziła zakaz
dodawania mikrogranulek z polietylenu lub polipropylenu do peelingów, past do zębów oraz żeli pod
prysznic. Są inne bardziej ekologiczne sposoby na piękną cerę: wystarczą płatki owsiane lub drobiny
cukru, używanie plastiku jest tu niepotrzebne i szkodliwe. O toksycznym związku współczesnego
człowieka i plastiku opowiada też spot kampanii informacyjnej ONZ pt. To nie ja. To on!
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/video/are-you-toxic-relationship
A Ty? Co zmienisz w swoim życiu, aby być bardziej ekologicznym?
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