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Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy,

przygotowaliśmy dla Was pakiet edukacyjny, który wspiera 
edukację ekologiczną w przedszkolach. Znajdziecie w nim 
dużą dawkę wiedzy i gotowe materiały do prowadzenia za-
jęć. Pakiet powstał jako pomoc dydaktyczna dla programu 
„Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe”, ale można 
korzystać z niego także na inne, własne sposoby. Liczymy, 
że Wam się spodoba, a Waszym podopiecznym umili czas       
i dostarczy pożytecznych wiadomości.



DLACZEGO 
ALUMINIUM?

FUNDACJA 
RECAL
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Świat zmienia się na naszych oczach. Tam gdzie to możliwe, redukuje się lub eliminuje zużycie węgla i paliw kopalnych. Innowacje 
informatyczne stają się kołem zamachowym nowej gospodarki. Procesom tym towarzyszy zwiększona troska o racjonalne zużycie 
energii i ochronę środowiska. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, jak ważną rolę w tych przemianach odgrywa aluminium. 
Jako materiał permanentny może być używane i odzyskiwane praktycznie w nieskończoność. Dzięki swoim unikatowym właści-
wościom pomaga ono budować nowe społeczeństwo i nową jakość życia. Aluminium to świat nowoczesnych technologii, ener-
gooszczędnych budynków, lżejszych i bardziej ekonomicznych samochodów oraz powszechnego recyklingu. Aluminium znajduje 
coraz to nowe zastosowania. Można śmiało powiedzieć, że jest metalem przyszłości – zielonej przyszłości.

Nasza pełna nazwa to Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL. Od momentu powstania w 1995 r. nie-
przerwanie wspieramy codzienny recykling opakowań z aluminium. Zachęcamy do odzysku i ponownego przetwarzania pu-
szek aluminiowych, a także pozostałych opakowań, w których aluminium jest materiałem dominującym. Na co dzień upo-
wszechniamy wiedzę o gospodarczych i ekologicznych korzyściach z odzyskiwania tego cennego surowca. Obszarem, który 
daje nam szczególnie dużo satysfakcji, jest współpraca ze szkołami, przedszkolami i innymi placówkami oświatowymi. Nasze 
„Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe” stały się jednym z wzorcowych działań nastawionych na edukację ekologiczną 
w Polsce. W toku wielu lat współpracy zdobyliśmy licznych przyjaciół wśród nauczycieli, pedagogów i kierowników placówek 
oświatowych. Również uczniowie chętnie angażują się w nasze projekty. Systematyczna praca i zaufanie, jakim nas obdarzacie, 
przynoszą wymierne efekty. Gdy zaczynaliśmy działalność, poziom recyklingu puszek po napojach w Polsce kształtował się na 
poziomie 2 procent. W 2018 r. wynosił już 80,5%!



Louis-Bernard de Morveau 
sugeruje istnienie pierwiastka 
znanego dziś jako glin

H.Ch. Oersted 
otrzymuje glin w formie 
metalicznej. Mamy to!

A. Dufrenov używa 
nazwy boksyt 
dla rudy, z której 
pozyskiwane jest 
aluminium

Karl Josef Bayer 
patentuje procedurę 
uzyskiwania aluminy 
(Al2O3) z boksytu

W Szwajcarii i USA 
ruszają huty aluminium 
wykorzystujące 
elektrolizę

Otrzymywanie 
aluminium za pomocą 
elektrolizy (Ch.M. Hall 
w USA i P. Héroult we 
Francji)

Dzięki aluminiowym 
częściom silnika bracia 
Wright mogą wzbić się 
w powietrze

Próby produkcji na 
szerszą skalę              
z użyciem sodu (Na) 
w roli reduktora

Rosnąca produkcja 
powoduje spadek 
cen metalu (o 80%  
w stos. do 1854 r.)

Sir Humphry Davy 
po raz pierwszy 
używa nazwy 
aluminium

Friedrich Wöhler 
uzyskuje aluminium 
w formie 
metalicznego pyłu

Powstaje duraluminium 
– stop aluminium 
o podwyższonej 
wytrzymałości

1761 1807 1825 1827 1854 1858 1886 1888 1890 1903 1909

Szczypta 
historii
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Glin jest jednym z najczęściej spotykanych pierwiastków na 
Ziemi i trzecim składnikiem skorupy ziemskiej. Pod różnymi 
postaciami występuje we wszystkich znanych środowiskach, 
a także w organizmach żywych. Jego chemiczne związki były 
znane i używane od tysięcy lat. Jednak metaliczne alumi-
nium to zupełnie inna i dużo krótsza historia.

W przyrodzie glin spotyka się wyłącznie w formie związanej 
– głównie w solach i tlenkach. Wynika to z chemicznych wła-
ściwości pierwiastka i jego silnego powinowactwa do tlenu. 
W postaci czystej nie występuje, a jego uzyskanie wymaga 
trudnego i kosztownego procesu. Dlatego metaliczny glin 
udało się wyodrębnić dopiero w XIX w., a jego cena przez 
wiele lat była wyższa od ceny złota!

Podczas oficjalnych przyjęć Napoleon III serwował posiłki na talerzach z aluminium. 
Takie wyróżnienie było jednak zarezerwowane dla najważniejszych gości. Pozostali musieli 

zadowolić się zastawą ze srebra i złota.



Lata dwudzieste 
wprowadzają 
aluminium do 
gospodarstw 
domowych

Pierwsza całkowicie 
aluminiowa puszka na 
napoje zbudowana  
z dwóch części

Hugo Junkers 
projektuje pierwszy 
metalowy samolot 
z aluminiowym 
kadłubem

Wybuch II wojny 
światowej – 
aluminium staje 
się metalem 
strategicznym

Pierwszy iPhone 
ma aluminiowe 
elementy 
obudowy

Rusza pierwsza 
fabryka folii 
aluminiowej (na 
bazie technologii  
opracowanej  
w 1907 r.) Wystrzelenie 

Sputnika – 
aluminium rusza na 
podbój kosmosu

Do produkcji wchodzi 
Tesla S – zrobiona  
w znacznej mierze  
z aluminium

Empire State Building – najwyższy 
budynek świata szeroko 
wykorzystuje aluminium

W USA trafia na 
półki pierwsza 
metalowa puszka 
na napoje, rok 
później jest już 
w Europie

Audi wdraża własną 
technologię produkcji 
aluminiowych 
elementów karoserii

1910 1957 196419311915 19391935 2007 201219941920

Roczna światowa produkcja 
aluminium pierwotnego 
wyniosła ponad  
64 miliony ton

2018
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Aluminium to łacińska nazwa pierwiastka z grupy borowców, 
który w Polsce nazywamy glinem.

Jednocześnie aluminium to potoczna nazwa metalu, którym 
posługujemy się na co dzień. W rzeczywistości oprócz czy-
stego glinu zawiera on zwykle niewielkie domieszki innych 
metali oraz śladowe ilości zanieczyszczeń. Dla odróżnienia 
od pierwiastka tak rozumiane aluminium bywa nazywane 
glinem technicznym lub glinem metalicznym.

Aluminium 
 czy glin?

Termin aluminium pochodzi od słowa alumina, czyli funkcjonującej od końca XVIII w. nazwy tlenku 
glinu. Z kolei ta wywodzi się z łaciny, gdzie alumen oznacza "gorzką sól". W podobny sposób już  

w starożytności określano niektóre związki glinu używane przez człowieka. W XIX w. brytyjski chemik 
sir Humphry Davy, badając właściwości gliny, przewidział istnienie nowego pierwiastka. Początkowo 

nazwał go alumium, a później aluminium. 
W Polsce przyjęła się jednak nazwa glin – od gliny, z której można pozyskiwać pierwiastek.



Jak  
powstaje  
aluminium? Jak już zostało powiedziane, glin – mimo swojej po-

wszechności – nie występuje w przyrodzie w postaci czy-
stej. Nie można więc znaleźć grudki glinu ani wydobywać 

go tak jak złota. Pod postacią swoich związków mineralnych 
wchodzi za to w skład bardzo wielu skał. Znaczenie przemysłowe 

mają głównie boksyty. Te ilaste rudy występują najczęściej w gorącym 
klimacie i zawierają przeciętnie 20–30% tlenku glinu (Al₂O₃). Oprócz tego 

zawierają też inne substancje, w tym związki żelaza, które nadają im 
charakterystyczną brunatną barwę. Boksyt to ruda aluminium, 

czyli materiał, z którego w hutach pozyskuje się metal.

Pozyskanie  
boksytu
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Nie da się po prostu wrzucić boksytu do pieca, aby uzy-
skać aluminium – nie pozwalają na to chemiczne właściwo-

ści glinu. Dlatego dla celów przemysłowych z rudy pozyskiwana 
jest najpierw tzw. alumina, czyli tlenek glinu – Al₂O₃. Odbywa się 

to najczęściej w procesie Bayera. Surowy boksyt jest w nim płukany, 
mielony na mikroskopijne ziarna i rozpuszczany w sodzie kaustycznej. 

Otrzymany w ten sposób glinian sodowy podlega dalszemu oczyszcza-
niu chemicznemu i w końcu rozkładowi w wysokiej temperaturze 

do czystego białego proszku, czyli aluminy.

Uzyskanie  
tlenku glinu

Nazwa „boksyt” pochodzi od francuskiej 
miejscowości Baux-de-Provence, gdzie mi-
nerał został odkryty. Jego największe złoża 
znajdują się jednak w Afryce, Australii, Azji 
i Ameryce Południowej. Najwięcej na świecie 
wydobywa Australia.

Austriak Karl Bayer, twórca metody nazwanej 
jego imieniem, urodził się w Bielsku (obecnie 
Bielsko-Biała) na terenie dzisiejszej Polski. 
Był nie tylko wybitnym chemikiem, władał 
biegle siedmioma językami!
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Uzyskany w poprzednim kroku tlenek glinu miesza 
się z minerałem o nazwie kriolit (lub jego odpowiedni-

kiem), który obniża temperaturę topnienia tlenku. Miesza-
ninę topi w temperaturze do 900ᵒC i poddaje procesowi elek-

trolizy (tzw. metoda Halla-Héroulta). W ten sposób otrzymuje się 
ciekłe aluminium. Aby uzyskać odpowiednią jakość metalu poddaje 

się go dalszej obróbce w hucie. Stosowane dziś metody pozwalają na 
wyprodukowanie aluminium o czystości rzędu 99,9%.  Aluminium 

uzyskane z rudy będziemy nazywać „aluminium pierwotnym”. 
Przemysłowa elektroliza aluminium wymaga dużych ilo-

ści energii elektrycznej. Dzięki nowoczesnym techno-
logiom udało się jednak zmniejszyć zużycie prądu  

o niemal 15%! Istnieją także inne metody i techno-
logie produkcji aluminium, ale są one stosowane 

zdecydowanie rzadziej, niż opisana powyżej.

 
Najlepsza metoda produkcji aluminium to recykling!

Aluminium jest materiałem permanentnym. Oznacza to, że 
może być odzyskiwane w procesie recyklingu bez ograniczeń, 

praktycznie w nieskończoność. Skład chemiczny i właściwości 
metalu produkowanego w ten sposób są identyczne jak w przypad-

ku pierwotnego wytwarzania z boksytu. Dużo niższe są natomiast koszty  
i uciążliwość dla środowiska. Uzyskanie aluminium z recyklingu jest  

o ok. 60% tańsze niż uzyskanie aluminium pierwotnego. Co ważne, 
pochłania 95% mniej energii niż produkcja tej samej ilości me-

talu z boksytu. Wytworzenie 1 tony metalu ze złomu pusz-
kowego pozwala zaoszczędzić energię, jaka w typowym 

gospodarstwie domowym wystarczyłaby na 10 lat! 
Recykling radykalnie ogranicza też emisję szko-

dliwych gazów, zużycie wody oraz stosowanie 
niebezpiecznych związków chemicznych.  

Elektroliza  
i czyste  aluminium

Materiał  
permanentny



Glin traktowany jest powszechnie jako pierwia-
stek neutralny dla zdrowia. Światowa Organi-
zacja Zdrowia ustaliła normę spożycia glinu na 
dość wysokim poziomie wynoszącym 7 mg na  
1 kg masy ciała tygodniowo. Aby wprowadzić taką 
ilość do organizmu, człowiek o masie 80 kg mu-
siałby zjadać dziennie 80 kg ogórków lub 40 kg 
mięsa drobiowego.  

NIETOKSYCZNOŚĆ

Aluminium jest bardzo plastycznym materiałem. Może być stosun-
kowo łatwo obrabiane i kształtowane w różnych technologiach. 
Niska temperatura topnienia ułatwia odlewanie gotowych form, 
natomiast giętkość pozwala kształtować metal na zimno. Pla-
styczność aluminium daje mnóstwo swobody projektantom i in-
żynierom. Z tego co wiemy, chętnie z niej korzystają.

ŁATWOŚĆ OBRÓBKI

WYJĄTKOWE  
WŁAŚCIWOŚCI  
ALUMINIUM

Aluminium jest niemal trzykrotnie lżejsze od stali. 
Choć w stanie czystym jest materiałem łamliwym, to 
z niewielkimi dodatkami innych metali tworzy stopy 
o bardzo wysokiej wytrzymałości. Niska masa uła-
twia wiele zastosowań, a w czasie transportu re-
dukuje koszty oraz emisję gazów cieplarnianych 
– lżejsze ładunki oznaczają mniej zużytego pali-
wa i mniej spalin.

Nawet folia aluminiowa o grubości 0,007 mm (siedmiu 
tysięcznych milimetra) stanowi nieprzepuszczalną 
barierę, chroniącą żywność lub inną zawartość. Alu-
minium zatrzymuje bakterie i inne mikroorganizmy, 
tłuszcze oraz – co ważne – światło. Nie przepuszcza też 
zapachów i smaków, a samo pozostaje pod tym wzglę-
dem doskonale neutralne.

LEKKOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ

NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ

Właśnie dlatego aluminium jest chętnie wykorzysty-
wane w urządzeniach chłodniczych, klimatyzatorach 
oraz do produkcji opakowań. Dobre przewodnictwo 
oznacza, że potrawy umieszczone w aluminiowych 
opakowaniach błyskawicznie się nagrzewają i chło-
dzą. Nie trzeba marnować energii na zmianę tempera-
tury samego opakowania.

DOSKONAŁE PRZEWODNICTWO CIEPLNE
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Choć aluminium świetnie przewodzi ciepło, to odpowiednio przy-
gotowane doskonale odbija fale elektromagnetyczne. Ze względu 
na tę właściwość używane jest w produkcji zwierciadeł, reflekto-
rów, a także w niektórych zastosowaniach izolacyjnych. Z alumi-
nium robi się koce ratunkowe, które chronią przed wyziębieniem 
ofiary wypadków. 

WŁAŚCIWOŚCI ODBIJAJĄCE



Aluminiowy pył spala się w bardzo wysokiej temperaturze. Ze wzglę-
du na tę cechę stosuje się go w technologiach spawalniczych. Na-
tomiast w formie metalicznej, używanej w budownictwie czy trans-
porcie, jest materiałem całkowicie niepalnym i bezpiecznym. Gdy 
temperatura otoczenia przekroczy 660̊C, aluminium po prostu się 
stopi, nie wydzielając przy tym żadnych szkodliwych substancji. 

NIEPALNOŚĆ

Glin jest jednym z najpowszechniejszych pierwiastków na Ziemi. 
Stanowi 8,1% składu chemicznego litosfery, co czyni go trzecim 
najpowszechniejszym pierwiastkiem zewnętrznej powłoki naszej 
planety. Niestety nie jest to równoznaczne z dostępnością glinu 
metalicznego, pozyskiwanego przez człowieka. Obecnie światowa 
produkcja aluminium pierwotnego bazuje na złożach boksytów. Są 
one wystarczająco duże, żeby spać spokojnie, ale należą do zasobów 
nieodnawialnych i kiedyś mogą ulec wyczerpaniu. To ważny argu-
ment dla naukowców, poszukujących nowych metod produkowania 
aluminium, i dla nas wszystkich, by poważnie myśleć o recyklingu.

POWSZECHNOŚĆ WYSTĘPOWANIA
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W neutralnych warunkach środowiskowych aluminium właściwie 
nie wymaga konserwacji, gdyż przed korozją chroni je natural-
na warstwa tlenku glinu. Właściwość tę wykorzystuje się zarówno                           
w budownictwie, jak i motoryzacji. Tam gdzie potrzebna jest pod-
wyższona odporność (np. ze względu na kwaśne deszcze), po-
wierzchnię metalu można poddawać anodyzacji i innym zabiegom, 
które dodatkowo go chronią.

Przetapianie aluminium może się odbywać w nieskończoność. Me-
tal nie traci swoich właściwości i za każdym razem ma wszystkie ce-
chy nowego wyrobu. Do tego wymaga tylko 5% energii, jaka byłaby 
potrzebna do wyprodukowania metalu bezpośrednio z rudy!  

Techniczny glin to świetny przewodnik prądu. Uwzględniając niską 
masę, jest prawie dwa razy lepszy od miedzi. Ze względu na zacho-
wanie atomów metalicznego glinu ogranicza się jednak jego stoso-
wanie przy wysokich napięciach. Natomiast tam, gdzie liczy się wy-
dajność przesyłu prądu, a napięcia są relatywnie niskie, aluminium 
pozostaje naturalnym wyborem. Nie bez powodu jego najczystsze 
odmiany używane są w elektronice.

PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE

ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ

ŁATWOŚĆ RECYKLINGU  
I MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA PERMANENTNEGO



Trudno wyobrazić dziś sobie dziedzinę życia, w której nie używa się aluminium. Lekki, srebrzy-
sty metal jest wszechobecny – od technologii kosmicznych, poprzez budownictwo, transport, 
elektronikę, aż do puszki napoju w lodówce czy lustra w łazience. W niektórych gałęziach, tak jak  
w przemyśle lotniczym, aluminium jest od lat podstawowym surowcem. W innych, jak w przemy-
śle samochodowym, jego znaczenie stale rośnie. Jeszcze inne wykorzystują aluminium tylko  
w ograniczonym zakresie. Niekiedy obecność aluminium jest oczywista, w innych wypad-
kach użytkownicy nawet jej sobie nie uświadamiają. Oprócz znanej formy metalicznej, 
glinu używa się również w postaci pyłu. W tej postaci stosuje się go do produkcji zwier-
ciadeł i niektórych kosmetyków, a także do procesów chemicznych i technicznych.

TRANSPORT: 
elementy konstrukcyjne oraz poszycia samolotów, statków, 
samochodów, pociągów, tramwajów i innych pojazdów,      
w tym kosmicznych, urządzenia transportowe (np. cysterny), 
elementy silników, infrastruktura.

OPAKOWANIA:
puszki, tacki, folie, tuby, torebki ter-
moizolacyjne, pojemniki na aerozole, 
nakrętki, pudełka.

ENERGETYKA: 
komponenty instalacji fotowoltaicznych, przewody  
i kable, elementy konstrukcyjne elektrowni 
wiatrowych, elementy urządzeń energetycznych.
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Najważniejsze 
zastosowania



BUDOWNICTWO: 
elementy konstrukcyjne, 
elewacje, stolarka aluminiowa 
– profile, ramy etc., pokrycia 
dachowe, izolacje, elementy 
systemów klimatyzacji  
i ogrzewania.

ELEKTROTECHNIKA: 
komputery,  
smartfony, 
 urządzenia RTV.

GOSPODARSTWO  
DOMOWE: 

lodówki, zamrażarki i inny 
sprzęt AGD, oświetlenie, 

elementy instalacji 
 i wykończenia wnętrz.

INNE: 
produkcja zwierciadeł, przemysł kosmetyczny – pudry, prze-
mysł spożywczy – jako składnik dodatków spożywczych, prze-
mysł farmaceutyczny – składnik lekarstw, przemysł chemiczny 
– barwniki, odczynniki chemiczne.
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Aluminiowe elementy były znane i stosowane w motoryza-
cji od jej narodzin. Obecnie zainteresowanie tym metalem 
przeżywa swój renesans. Wielkim atutem stopów technicz-
nego glinu jest szeroka różnorodność półproduktów, które 
łatwo można dostosować i modernizować w procesie dalszej 
obróbki.  Przez lata wyzwaniem były natomiast połączenia, 
ale rozwój technologii pozwala dziś nawet na spawanie ele-
mentów aluminiowych ze stalowymi. Aluminium jest szero-
ko używane m.in. do produkcji poszycia zewnętrznego, ele-
mentów układu zawieszenia, kół, belek podzderzakowych, 
wzmocnień w komorze silnika, części samego silnika czy tzw. 
crashboxów pochłaniających energię w razie kolizji.  

Redukcja masy w samochodach układa się w łańcuch korzy-
ści, w którym jedne elementy pozwalają poprawiać własności 
innych. Lżejsze nadwozie umożliwia zastosowanie mniejsze-
go silnika i lżejszego układu wydechowego, a także mniejsze-
go baku paliwa. Również hamulce w odchudzonych autach 
mogą być bardziej kompaktowe niż w cięższych pojazdach. 
Oszczędne rozwiązania nie kończą się na samochodach oso-
bowych. Są tak samo pożądane w autobusach miejskich, 
które ze względu na liczne przystanki zużywają zwiększone 
ilości paliwa. Lżejsze autobusy wykorzystujące aluminium to 
lepsza jakość powietrza w naszych miastach.
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Transport

Samochody wykorzystujące aluminium są tak samo bez-
pieczne dla pasażerów jak tradycyjne auta, a wiele wska-
zuje, że w przyszłości mogą być jeszcze bezpieczniejsze. Na 
przykład elementy amortyzujące montowane za zderzakami 
potrafią absorbować dwa razy więcej energii niż ich stalowe 
odpowiedniki. Lżejsze aluminiowe pojazdy to także krótsza 
droga hamowania.

Aluminiowe komponenty coraz chętniej wykorzystują produ-
cenci ciężarówek i urządzeń transportowych, takich jak na-
czepy, przyczepy oraz cysterny. Europejskie prawo reguluje 
maksymalną dopuszczalną ładowność samochodów ciężaro-
wych, dlatego każdy kilogram zaoszczędzony na masie samo-
chodu oznacza dodatkowy kilogram możliwego ładunku. To  
w dużej skali oznacza mniej kursów i niższą emisję szkodli-
wych gazów.

 
 

Wysoka odporność na korozję czyni aluminium doskonałym 
materiałem do budowy statków. Tramwaje i składy metra 
zbudowane z użyciem aluminium cechują się niższymi kosz-
tami eksploatacji i znakomitymi przyspieszeniami. 
W szybkich pociągach dalekobieżnych – poprzez redukcję 
masy – aluminium pomaga uzyskiwać wysokie prędkości 
podróżne.
Duraluminium to jeden z podstawowych materiałów używa-
nych w lotnictwie.

Każdy kilogram aluminium użyty w samocho-
dzie zamiast stali zmniejsza wagę pojazdu  
o kolejny kilogram! Już 100 kg aluminium  
w typowym aucie pozwala zaoszczędzić nawet 
46 litrów paliwa rocznie!
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Budownictwo
Budynki zużywają około 40% światowego zapotrzebowania 
na energię elektryczną*. Klimatyzacja, oświetlenie i inne funk-
cje potrzebują zasilania. Aluminium jest ważnym elementem 
w innowacyjnych, energooszczędnych konstrukcjach. Nowo-
czesne fasady wykorzystujące ten materiał pełnią zaawan-
sowane funkcje termoregulacyjne, które pozwalają obniżyć 
koszty użytkowania obiektów i zużycie energii. Ma to kluczo-
we znaczenie w kontekście zmian klimatycznych i kurczących 
się tradycyjnych źródeł energii. 

W środowisku neutralnym i lekko kwaśnym aluminium wła-
ściwie nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia antykoro-
zyjnego. Rolę tę pełni naturalna warstwa tlenku glinu, która 
tworzy się na powierzchni w wyniku reakcji z tlenem atmos-
ferycznym, chroniąc metal przed szkodliwymi wpływami  
z zewnątrz. Odporność na czynniki atmosferyczne przekła-
da się na zwiększoną trwałość budynków i ich przedłużoną 
żywotność. Gdy już jednak obiekt wychodzi z użycia, można 
odzyskać z niego praktycznie całe zastosowane aluminium. 
Z tych powodów w wielu regionach (np. w Skandynawii) 
aluminium traktowane jest jako materiał budowlany w peł-
ni przyjazny środowisku.Odpowiednio zaprojektowane fasady już po roku 

potrafią zaoszczędzić więcej energii, niż wymagało 
wyprodukowanie użytego do nich aluminium – nawet 

jeśli pochodziło wyłącznie ze źródeł pierwotnych.

W Europie po zakończeniu eksploatacji budynków 
odzyskuje się nawet 98% aluminium użytego  

do ich budowy**.

Aluminium z domieszkami innych metali tworzy stopy, które 
dzięki wysokiej wytrzymałości znajdują także zastosowania 
konstrukcyjne. Szacuje się, że konstrukcje aluminiowe są  
o 45% lżejsze od stalowych odpowiedników o identycznych 
parametrach wytrzymałościowych***. Mniejsze obciążenia to  
z kolei możliwość zużycia mniejszej ilości materiałów, a więc 
ponownie oszczędności z korzyścią dla budżetu i przyrody.  

* Za: Aluminium, environment and society, HYDRO
** Dane za world-aluminium.org
*** Zob. Kossakowski P., Aluminium – materiał ekologiczny, „Przegląd budowlany” nr 10/2013 
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Opakowania

Paleta opakowań aluminiowych jest bardzo szeroka. To niezliczone tacki, puszki, tubki, po-
jemniki na aerozole, listki z lekarstwami czy folia aluminiowa. Istnieją także opakowania,                        
w których aluminium pełni istotną rolę, mimo że nie jest materiałem dominującym. Przykła-
dem mogą być popularne kartoniki na napoje wykładane od wewnątrz cienką warstwą pow-
lekanego metalu.

Opakowania aluminiowe tworzą skuteczną barierę dla wpływów zewnętrznych. Nie przepusz-
czają tlenu, bakterii, zapachu oraz światła. Nie rozpuszczają się w tłuszczach, dlatego świetnie 
nadają się do ich przechowywania. Są higieniczne i bezpieczne dla zdrowia, dlatego używa 
się ich nawet w przemyśle farmaceutycznym. Nie mają zapachu i nie wchłaniają zapachów. 
Zapewniają świeżość i możliwość przedłużonego przechowywania, dzięki czemu żywność oraz 
inne wrażliwe produkty nie marnują się i mogą być wysyłane nawet w odległe zakątki świata. 

Lekkie, bezpieczne i wygodne opakowania z aluminium szybko zdobyły serca producentów           
i konsumentów. Jak każdy materiał metaliczny glin ma jednak pewne ograniczenia – nie 
sprawdza się w środowiskach silnie kwasowych i silnie zasadowych oraz w kontakcie z niektó-
rymi agresywnymi solami. Z tego powodu w przemyśle spożywczym opakowania aluminiowe 
często są powlekane cienką warstwą bezpiecznego lakieru.

Aby wyjść naprzeciw przyzwyczajeniom konsumentów i pogodzić je z doskonałymi właści-
wościami aluminium, rozpoczęto już produkcję aluminiowych butelek. W Japonii sprzedaje 
się ich 2 miliardy rocznie. Wyzwaniem na przyszłość będą natomiast inteligentne opakowa-
nia (smart packages), które oprócz przechowywania żywności pełnią dodatkowe funkcje – np. 
wskazują upływ terminu ważności lub sygnalizują optymalną temperaturę spożycia.  

Aluminium pozwala długo i bezpiecznie przechowywać jedzenie, lekar-
stwa czy kosmetyki. Dzięki jego właściwościom łatwo redukować marno-
wanie żywności i innych produktów z ograniczonym terminem ważności. 
Niska waga aluminiowych opakowań to z kolei mniej szkodliwych gazów 
emitowanych do atmosfery w czasie transportu.



*https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997D0129&from=PL
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Puszka po napojach to najważniejsze opakowa-
nie aluminiowe w kontekście recyklingu. Jej bu-
dowa umożliwia łatwe i efektywne odzyskanie 
cennego metalu, a stosunkowo krótki cykl użyt-
kowania sprawia, że surowiec może wracać do 
obiegu wielokrotnie w ciągu roku.

Pierwsze puszki do napojów zostały opracowane na po-
czątku lat 30. XX wieku w USA w oparciu o rozwiązania 
znane z puszek żywnościowych dla wojska. Nie były one 
jednak aluminiowe, a stalowe. Również wyglądem odbie-
gały od dzisiejszych standardów – przypominały raczej 
konserwy. Do otwarcia takiej puszki konieczny był specjal-
ny otwieracz. Aluminiowa puszka produkowana z jednego 
kawałka metalu pojawiła się na półkach w 1959 r. Bardziej 
ekonomiczna puszka złożona z dwóch części (tzw. kubka  
i wieczka) pojawiła się w obrocie handlowym kilka lat 
później – w 1964 r. Rok 1975 przyniósł natomiast zamoco-
wany na stałe kluczyk do otwierania niedużego wycięcia  
w wieczku. To rozwiązanie stosowane jest do dzisiaj. Pierw-
sze puszki „embosowane”, czyli posiadające wyczuwalne  
w dotyku tłoczenia, weszły do obrotu w 1998 r. Niezbyt zna-
ne polskiemu odbiorcy wieczka umożliwiające wielokrot-

ne otwieranie i zamykanie puszki pojawiły się na półkach  
w 2009 roku. Bezustannie trwają prace badawczo-rozwojo-
we nad kolejnymi innowacjami. Dzięki temu waga współ-
czesnych puszek z aluminium jest o 1/3 niższa niż pierw-
szych opakowań tego typu. Wyraźnie widać też tendencję 
do wypierania innych metali na rzecz aluminium i jego sto-
pów. Obecnie blisko 90% wszystkich wytwarzanych na świe-
cie puszek do napojów wykonanych jest z tego materiału. 

W Polsce praktycznie wszystkie puszki do napojów wytwa-
rzane są z aluminium, ale np. konserwy produkuje się z róż-
nych metali. Aby mieć pewność, warto sprawdzić oznako-
wania. Opakowania aluminiowe oznaczane są symbolem 
alu lub 41 w trójkątnych strzałkach*. Trzeci symbol ozna-
cza, że metale są materiałami permanentnymi (patrz str. 9).

Puszka  
– królowa  
opakowań



Najważniejsze 
cechy alu-puszki

•	 aluminiowa puszka jest lekka. Ma to zasadnicze znaczenie dla kosztów transportu. 
Ta sama ilość  płynu w puszkach będzie dużo tańsza do przewiezienia niż np. w szklanych 
butelkach

•	 świetnie przewodzi ciepło – do schłodzenia napoju zamkniętego w puszce nie potrzeba 
dużych ilości energii

•	 zajmuje mało miejsca, więc na tej samej powierzchni można magazynować więcej napo-
jów w puszkach niż w szklanych butelkach o tej samej pojemności

•	 jest szczelna, a przechowywane płyny nie tracą swoich walorów przez długi czas
•	 nie przepuszcza światła, co ma znaczenie w przechowywaniu niektórych napojów
•	 jest higieniczna i bezpieczna dla zdrowia, a także nie wpływa na zapach czy smak swojej 

zawartości
•	 jest odporna na działanie czynników atmosferycznych i wytrzymała – nie zardzewieje, 

nie stłucze się, nie pęknie
•	 można ją efektownie zadrukować, przez co staje się nośnikiem komunikacji marketingo-

wej, polem do popisu dla projektantów graficznych oraz przedmiotem zainteresowania 
kolekcjonerów

Walory puszki aluminiowej bezpośrednio przekładają się na kwestie środowiskowe. Przykłado-
wo mniejsza waga to nie tylko niższe koszty dystrybucji, ale i mniej szkodliwych gazów uwal-
nianych do atmosfery podczas transportu. W badaniach przeprowadzonych w Niemczech po-
równano tzw. ślad węglowy różnych rodzajów opakowań używanych w przemyśle napojowym, 
włączając do analizy ich produkcję, użytkowanie oraz utylizację lub recykling. W dystrybucji na 
odległość ponad 100 km najbardziej korzystną dla środowiska okazała się aluminiowa puszka*. 
Ekologiczne korzyści z używania nowych puszek aluminiowych wiążą się z recyklingiem zuży-
tych.  Energia potrzebna do wyprodukowania jednej puszki z pierwotnego aluminium wystar-
czy na zrobienie dwudziestu puszek, gdy metal pochodzi z recyklingu. Dlatego im więcej puszek 
trafia do przetworzenia, tym bardziej efektywna i przyjazna środowisku jest produkcja nowych.

W Polsce mamy się już czym pochwalić, poddając recyklingowi ponad 80% aluminiowych puszek. Przekraczamy średni 
poziom Europejski, który w 2018 roku wyniósł 76,1%**.
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* Zob. IFEU Life Cycle Assessment for beverage packaging [za:] hydro.com  
** https://www.european-aluminium.eu/data/packaging-data/recycling-rate-of-aluminium-beverage-cans/
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Aluminium jest materiałem permanentnym. Oznacza to, że 
nie zmienia swoich właściwości w procesie recyklingu. Ta 
cecha stawia go w pierwszym szeregu strategicznych surow-
ców gospodarki cyrkularnej. Nazywana również gospodar-
ką obiegu zamkniętego jest współczesną odpowiedzią na 
problemy zrównoważonego rozwoju i wyczerpujących się  
zasobów naturalnych.

Gospodarka cyrkularna w największym skró-
cie ma polegać na stworzeniu zamknięte-
go lub prawie zamkniętego obiegu surowców,  
w którym materiały ze zużytych rzeczy odzyskiwane są do 
produkcji nowych tak długo, jak to tylko możliwe. To zerwa-
nie z tradycyjnym modelem, gdzie zużyte rzeczy po prostu 
wyrzucano, produkując nieskończoną ilość śmieci. 

Idea gospodarki obiegu zamkniętego to znacznie więcej, niż 
tylko odzyskiwanie surowców. W modelu tym bardzo istotne 
jest zarządzanie produktami, aby jak najlepiej poddawały się 
recyklingowi. Rzeczy powinny być projektowane w taki sposób 
i z użyciem takich materiałów, żeby generować jak najmniej-
sze straty w procesie odzyskiwania komponentów oraz jak naj-
mniejsze zużycie surowców. W przypadku aluminiowej puszki 
dzieje się to od początku jej istnienia – dzisiejsze puszki potrze-
bują o 30% surowca mniej niż te sprzed 30 lat.

Obieg zamknięty otwiera nowe możliwości dla rozwoju in-
nowacyjnych technologii w tak różnych dziedzinach jak in-
żynieria chemiczna czy design. Stawia też na odnawialne 
źródła energii, co ponownie sprzyja postępowi techniczne-
mu. W efekcie powstaną nowe miejsca pracy, a być może 
nowe zawody obsługujące procesy cyrkulacji surowców.

NOWOCZESNA GOSPODARKA  
CYRKULARNA

Dlaczego recykling  
jest tak ważny?

GOSPODARKA LINEARNA

ENERGIA Z OGRANICZONYCH 
ŹRÓDEŁ 

ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ  
ODNAWIALNYCH

GOSPODARKA CYRKULARNA

Zużyta aluminiowa puszka reprezentuje  
6- do 20-krotnie większą wartość niż jakie-
kolwiek inne popularne opakowanie. Myśl  

o niej jak o cennym przedmiocie.

Recykling pozwala używać raz wyprodukowa-
ne aluminium w nieskończoność.  

Od 1886 r. wyprodukowano na świecie miliard 
ton pierwotnego aluminium.  

Około 75% tego metalu jest nadal w użyciu     
w różnych zastosowaniach!



Ochrona
środowiska
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Recykling aluminium to nie tylko gigantyczna oszczędność energii. Podobna zależność 
zachodzi dla gazów cieplarnianych, które przyczyniają się do niekorzystnych zmian kli-
matycznych. Odzyskiwanie aluminium pozwala o 95% ograniczyć ich emisję w porówna-
niu do produkcji metalu z rudy. Już dziś recykling aluminium chroni atmosferę od 90 ton 
CO2 rocznie, a ilość energii elektrycznej, jaką pozwala zaoszczędzić, szacuje się na ponad  
100 000 GWh*. Poprzez recykling zmniejsza się też emisję tlenków siarki i azotu – kluczowych  
w powstawaniu smogu oraz kwaśnych deszczy.

1,5 km

1 PRZETWORZONA PUSZKA
  NA POZIOMIE 1,5 km PRZEJECHANYCH SAMOCHODEM

CO2

1

* Za: world-aluminium.org



21PRZEDSZKOLNE PROJEKTY RECYKLINGOWE

Kopalnie boksytu wkładają dużo wysiłku w rekultywacje terenu po wydobyciu rudy, ale po-
trzeba ok 5–10 lat, żeby przyroda odrodziła się na miejscu dawnych wyrobisk. Tego problemu 
nie ma, gdy metal pozyskuje się ze złomu aluminiowego. W takim wypadku nie potrzeba też 
dużych ilości wody ani chemikaliów używanych w procesie oczyszczania boksytu.  

Korzyści dla środowiska mają charakter bezpośredni oraz bardziej złożony. Na przykład alu-
minium stosowane w komunikacji czy przemyśle opakowań pozwala obniżać wagę pojazdów 
oraz towarów i tym samym zmniejszać zużycie benzyny lub oleju. W długiej perspektywie to 
tysiące litrów zaoszczędzonego paliwa i tony szkodliwych substancji, które nie przedostają 
się do atmosfery. Niska waga pojazdów to także konieczny warunek rozwoju pojazdów elek-
trycznych. Dzięki nim w przyszłości będziemy jeździć czysto, cicho i bez spalin!

 

CHRONISZ KLIMAT, POWIETRZE, ZASOBY WODY, LASY
POPRZEZ RECYKLING ALUMINIUM 



„Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe” to program 
edukacyjny realizowany od lat przez Fundację RECAL. Nieofi-
cjalnie bywa nazywany „Programem puszkowym”. To sympa-
tyczny skrót, ale przypominamy, że w polu naszego zaintere-
sowania są wszelkie opakowania wykorzystujące aluminium, 
nie tylko puszki. Zadania i zabawy realizowane w trakcie 
programu rozwijają różnorodne umiejętności uczestników. 
Każdy chętny na pewno znajdzie w nich miejsce dla siebie. 
Program obejmuje:
•	  zajęcia edukacyjne w szkole lub przedszkolu,
•	  działania w społeczności lokalnej,
•	  zbiórkę zużytych opakowań aluminiowych.
Pod koniec edycji działania uczestników są oceniane na 
podstawie przesłanych do końca maja raportów za dany 
rok szkolny, a zwycięzcy nagradzani. W poprzednich latach 
przedstawiciele kilkunastu najlepszych placówek wyjeżdża-
li na Zielone Szkoły. W puli był sprzęt elektroniczny, przed-
stawienia teatralne dla przedszkolaków oraz setki drobnych 
upominków, gadżetów i nagród pocieszenia.

Należy zorganizować zbiórkę zużytych opakowań aluminio-
wych. Najlepiej robić to w sposób ciągły, np. wystawić pojem-
niki na puszki w przedszkolu i zachęcać dzieci oraz rodziców 
do ich wypełniania. Dobre efekty przynosi też zbieranie pu-
szek poza placówką. Można wstawiać pojemniki do zaprzyjaź-
nionych instytucji lub organizować akcje podobne do Sprzą-
tania świata. Im więcej osób  uda Wam się zaangażować, tym 
większe szanse na imponujący wynik. Oprócz puszek można 
zbierać inne opakowania aluminiowe. Na pewno pomogą  
w uzyskaniu dobrego rezultatu. W programie rywalizują 
szkoły i przedszkola z całej Polski.
Uwaga! Program puszkowy nie ogranicza się do puszek. 
Oprócz nich możecie też zbierać inne opakowania aluminio-
we. Na pewno pomogą w uzyskaniu dobrego rezultatu. Upew-
nijcie się tylko, czy są przyjmowane przez punkty skupu dzia-
łające na Waszym terenie.

Zbiórka to nie wszystko. Razem z ilością zebranego alumi-
nium oceniamy jakość działań dodatkowych. Są nimi dzia-
łania edukacyjne oraz promocyjne. Jest dla nas ważne,  
w jaki sposób próbujecie zainteresować tematyką alumi-
nium podopiecznych i otoczenie oraz jak promujecie akcję. 
Może się okazać, że przedszkole, które przygotowało pomy-
słowe zajęcia i nagłośniło swoje działania, uzyska przewagę 
nad tymi, które zebrały więcej aluminium, ale zaniedbały 
pozostałe elementy. Przydatne scenariusze zajęć znajdzie-
cie na kolejnych stronach.

Program puszkowy = 
zbiórka aluminium + edukacja + promocja + dużo zabawy

Program  
puszkowy
PODSTAWOWE INFORMACJE O CO CHODZI W PROGRAMIE?

22 PRZEDSZKOLNE PROJEKTY RECYKLINGOWE



1. Opiekun programu lub zespół koordynujący powinien 
opracować plan realizacji programu. Nie ma tu jednego 
obowiązującego wzorca, ale z doświadczenia wiemy, że 
warto zadbać o następujące kwestie: 

•	 podział obowiązków

•	 nakreślenie celów i głównych punktów programu – jakie 
działania chcecie przeprowadzić?

•	 przygotowanie kalendarza programu z uwzględnieniem 
ramowych terminów ustalonych przez Fundację RECAL

•	 pomoc w rozpoznaniu możliwości pozyskania puszek 
i innych opakowań w okolicy (gdzie kupuje się puszki,  
gdzie ich szukać, co zwykle się z nimi robi etc.)

•	 określenie miejsca i sposobu zbiórki puszek oraz miejsca 
ich składowania

•	 kontakt z punktem skupu i uzgodnienie sposobu dostar-
czania puszek i innych (jakich?) opakowań aluminiowych

•	 określenie dodatkowych działań edukacyjnych (konkur-
sy, zajęcia artystyczne etc.)

•	 określenie działań promocyjnych oraz współpracy z lo-
kalnymi instytucjami (obecność w mediach społeczno-
ściowych, kontakty z lokalnymi portalami i redakcjami, 
kontakty z organizacjami pozarządowymi etc.)

•	 działania w kręgu rodziny i znajomych – zastanówcie się, 
jak przekonać rodziców, kolegów i koleżanki, że robi-
cie coś ważnego i pożytecznego oraz jak włączyć ich do 
współpracy

1. Zapoznaj się z zasadami programu. Znajdziesz je na stro-
nie internetowej.

2. Porozmawiaj z innymi wychowawcami. Może uda Wam 
się stworzyć zespół koordynujący i działać wspólnie. 
Razem zawsze raźniej!

3. Zgłoś się do dyrektora z propozycją realizacji progra-
mu. Opiekuna może też wyznaczyć dyrektor z własnej 
inicjatywy.

4. Od samego początku postaraj się włączyć do programu 
rodziców.

5. Skontaktuj się z Fundacją RECAL i zgłoś uczestnictwo  
w programie. Skontaktuj się także, jeśli masz do nas pyta-
nia. Chętnie pomożemy i wyjaśnimy wątpliwości.

PLAN DLA OPIEKUNA

Od czego zacząć?

Co dalej?

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ  
W NIM UDZIAŁ?

Zawsze warto zrobić coś dobrego dla przyrody  
i swojego otoczenia

 Jako wychowawcy macie szansę zdobyć nowe kon-
takty i umiejętności

Każdego roku nagradzamy najaktywniejsze placówki

Przedszkola publiczne poprzez udział w programie 
mogą pokazać się jako aktywne i nowoczesne

Dla przedszkoli niepublicznych program to dobra okazja 
do zaistnienia w lokalnej społeczności. Kontakty z me-
diami pomogą Wam budować markę placówki i zdobyć 

nowych klientów 
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2. Od początku zadbaj o dokumentację działań. Jeden obraz 
potrafi przekazać więcej niż tysiąc słów! Róbcie zdjęcia i na-
grywajcie filmiki ze spotkań i innych aktywności. Będą sympa-
tyczną pamiątką i pomogą Wam promować zespół. Poza tym 
są mile widziane w raportach.

3. Zaproś do współpracy rodziców, przyjaciół przedszkola oraz 
firmy i organizacje, które mogą pomóc w realizacji programu 
w przedszkolu i poza nim. Zainteresuj Waszymi działaniami lo-
kalne media – rozgłośnię radiową, gazety, portale internetowe 
czy telewizję.

4. Pomagaj wszystkim chętnym w realizacji pomysłów związa-
nych z programem.

1. Przygotuj sprawozdanie z realizacji programu. To na ich pod-
stawie nagradzamy najaktywniejsze placówki.

2. Zadbaj, żeby Wasze osiągnięcia znalazły się na stronie interne-
towej przedszkola oraz w lokalnych mediach. Pożyteczne ini-
cjatywy warto popularyzować, a sukcesami należy się chwalić!

3. Przygotujcie uroczyste zakończenie programu pod koniec 
roku szkolnego.

4. Nie zapomnij podziękować dyrekcji, wychowawcom, dzieciom 
i rodzicom. Niech każdy poczuje się doceniony. W ramach 
zespołu zastanówcie się też, jak podziękować osobom i ze-
wnętrznym instytucjom, które Wam pomagały.

5. Środki ze sprzedaży puszek przedszkola przeznaczają na 
dowolny cel. Mogą być nim np. upominki dla najaktywniej-
szych dzieci.

O czym pamiętać na koniec?
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Informacja  
dla rodziców
Drodzy Rodzice,

nasze przedszkole zostało zaproszone do udziału w „Szkolnych i przedszkolnych projektach recyklin-
gowych”. To cykliczny projekt edukacyjny stworzony przez Fundację RECAL. W dotychczasowych edy-
cjach wzięły udział tysiące przedszkoli i szkół z całej Polski. Rozdano też kilka tysięcy nagród  i pamią-
tek. Prosimy Was o wsparcie Waszych Pociech. 

Za wszystkie przejawy zaangażowania i życzliwości z góry dziękujemy!

Program został przygotowany tak, aby rozwijać różnorodne kompetencje, które przydadzą się dzie-
ciom w dorosłym życiu. Uczy zaradności, odpowiedzialności i zasad współpracy w zespole. W szcze-
gólności rozwija:
•	  zdolności kojarzenia faktów i logicznego myślenia
•	  aktywność i zaangażowanie
•	  umiejętności plastyczne i kreatywne
•	  umiejętność pracy w grupie
•	  poczucie odpowiedzialności za otoczenie
Oprócz tego program to dobra zabawa i możliwość wygrania atrakcyjnych nagród!

Fundacja RECAL –  działamy nieprzerwanie od 1995 r.  
Więcej informacji o nas i naszych dotychczasowych działaniach 
znajdziesz na www.recal.pl  
Zapraszamy!

Odczytaj QR kod i zobacz razem z dzieckiem, jak z recyklingiem 
radzi sobie świnka Peppa! :)

•	 W Polsce recykling aluminium wciąż bywa kojarzony z biedą. Nic bardziej mylnego – najwięcej 
puszek przerabia się w bogatych krajach Europy – Szwajcarii, Niemczech i Finlandii.

•	 Przetwarzanie aluminium korzysta z najnowszych technologii i tworzy nowoczesne miejsca 
pracy. Aluminium używane jest m.in. w elektronice, architekturze i motoryzacji.

•	 Polska nie posiada istotnych gospodarczo złóż rudy aluminium. Metal musimy importować lub 
odzyskiwać. Recykling jest ważny dla naszej gospodarki.

•	 Recykling aluminium pozwala oszczędzić ok. 95% energii elektrycznej w porównaniu do wyto-
pu z rudy. O taki sam procent odzyskiwanie metalu obniża emisję gazów cieplarnianych oraz 
innych szkodliwych substancji, potrzebnych do wyprodukowania nowego.

•	 Recykling jednej puszki pozwala zaoszczędzić energię wystarczającą do produkcji 20 puszek         
z aluminium uzyskanego bezpośrednio z rudy. Aluminium jest tzw. materiałem permanent-
nym, czyli można go odzyskiwać i używać w nieskończoność – nie traci swoich właściwości        
w procesie przetwarzania.

Dla rodziców szkolny program recyklingowy to okazja do zacieśnienia relacji z dziećmi  
i okazania im zainteresowania. Skorzystajcie z niej!

Zużyta aluminiowa puszka reprezentuje 6- do 20-krotnie większą wartość niż
jakiekolwiek inne popularne opakowanie. Myśl o niej jak o cennym przedmiocie.

Wszystkie działania w ramach programu prowadzone są pod opieką wychowawcy.

Co zyskuje dziecko, biorąc udział  
w programie?

Warto wiedzieć
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SCENARIUSZE
ZAJĘĆ
GRY I ZABAWY RUCHOWE

Przedszkolne przeboje w aluminiowej odsłonie!

sala, ogród przedszkolny

dowolna – np. Dzień Dziecka

•	  oswojenie rodziców z tematem recyklingu
•	  włączenie dorosłych w zbiórkę surowców
•	  zabawa, zabawa i jeszcze raz zabawa!

Będziecie potrzebować puszek po napojach, aluminiowych tacek (np. do grilla) oraz folii aluminiowej. Ponad-
to przydadzą się plastikowe kubeczki, papier ścierny i gazety, a także odtwarzacz muzyki.

Uwaga! Wykorzystywane przedmioty muszą być czyste i bezpieczne. Warto umyć je przed zabawą. Jeśli 
mają ostre krawędzie, należy zakleić je plastrem.

Opowiedzcie rodzicom o planowanym wydarzeniu i zaproście ich z odpowiednim wyprzedzeniem. Ważne, aby 
dorośli zrozumieli cel imprezy. Zainteresowanym rozdajcie materiały, które znajdziecie na końcu broszury. Ro-
dzice powinni zostać poproszeni, aby jako bilet wstępu przynieśli przynajmniej po jednej aluminiowej puszce 
oraz przeczytaną gazetę!

Warto włączyć dzieci w przygotowania do imprezy. Mogą pomóc w przygotowaniu poczęstunku oraz zrobieniu 
nagród – np. plastelinowych medali obłożonych folią aluminiową i pomalowanych na odpowiednie kolory.

1. Slalom z puszką – chętni zostają podzieleni na dwie drużyny. Dla każdej z nich przygotowany zostaje tor 
z puszek oraz jedna zgnieciona puszka aluminiowa. Puszki wyznaczające tor można wypełnić piaskiem, 
aby się nie przewracały. Zadaniem uczestników jest przesuwanie nogą zgniecionej puszki pomiędzy usta-
wionymi puszkami. Zabawa ma formę sztafety.

2. Taniec połamaniec – chętne pary otrzymują puszkę, którą umieszczają pomiędzy brzuchami. Zadanie 
polega na poruszaniu się w rytm muzyki tak długo, aż puszka nie wypadnie. Wygrywa para, która najdłu-
żej utrzyma puszkę w tańcu.

3. Rzut puszką do celu – w zabawie uczestniczą pary dziecko – rodzic. Każda para oddaje 5 rzutów puszką 
do ustawionego pojemnika (zaczynają dzieci). Wygrywa para z największą liczbą trafień.

4. Puszkowe kręgle – dzieci rzucają pustą puszką do 4-piętrowej piramidy ustawionej z innych puszek. Wy-
grywa uczestnik, który przewróci największą liczbę puszek.

5. Zgniatarki – każdy rodzic stara się nogą jak najdokładniej zgnieść przyniesioną przez siebie puszkę.

6. Alu-kostka – uczestnicy tej zabawy mają za zadanie w ciągu minuty złożyć aluminiową tackę w jak naj-
mniejszą kostkę.

7. Taniec na gazecie – chętne do udziału pary (rodzic i dziecko) poruszają się w rytm muzyki na jednej stro-
nie gazety. Jeżeli któraś z osób wyjdzie stopą poza gazetę lub podrze ją, odpada z zabawy.

Zabawa za jedną puszkę

MIEJSCE

OKAZJA

CEL

REKWIZYTY

ORGANIZACJA

PRZEBIEG  ZABAWY
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Nie zapomnijcie zamieścić relacji z imprezy na Facebooku, Instagramie oraz innych platformach, z których 
korzysta przedszkole. Możecie posługiwać się hasztagiem #zajednapuszke.  
Będzie nam miło, jeśli w komentarzu wspomnicie o Fundacji RECAL.  

Po zakończeniu konkursów zasugerujcie zebranym, że nie warto tak szybko pozbywać się przedmiotów, które 
mogą być wykorzystane do wspólnej zabawy. Ostatnim punktem spotkania może być przygotowanie hasła 
np. „Tu wrzuć papier, a tu puszkę, ulżyj środowisku troszkę”. Hasło zawieszone nad pojemnikami ma zachęcić 
rodziców i dzieci do systematycznego przynoszenia puszek oraz makulatury do przedszkola. Wskazuje również 
miejsce gromadzenia tych surowców.  

GRY I ZABAWY RUCHOWE

las, park, teren rekreacyjny

dowolna – np. jesienny spacer

•	  kształtowanie troski o środowisko
•	  poprawa sprawności ruchowej
•	  rozwijanie kreatywności

•	 14 puszek aluminiowych z obciętym wieczkiem zaopatrzonych w haczyki z drutu – w tym 7 oznaczonych 
paskami w kolorze pomarańczowym i 7 oznaczonych paskami w kolorze żółtym. Paski można łatwo wy-
konać z taśmy izolacyjnej. Na każdej z puszek oznaczonych kolorem pomarańczowym narysujcie jedną 
literę, aby razem tworzyły napis „zbieraj”. Analogicznie puszki z żółtymi paskami powinny tworzyć napis 
„puszki”

•	 umyte i niezgniecione aluminiowe puszki po napojach (min. 5 puszek na  uczestnika)

•	 niespodzianki dla dzieci, np. figurki zwierząt, przekąski z suszonych owoców itp.

•	 kartony do gromadzenia puszek

•	 szyszki lub małe piłeczki

•	 worek na śmieci

•	 sznurek

•	 patyk

Przed rozpoczęciem zabawy musisz przygotować stanowiska na ścieżce zdrowia. Możesz wykorzystać istnie-
jącą ścieżkę zdrowia lub stworzyć ją we własnym zakresie. Pamiętaj, aby przypomnieć dzieciom o zasadach 
bezpieczeństwa i zachowania się w lesie. Podczas realizacji zadania wskazana jest pomoc dodatkowej osoby 
lub osób.

Opiekunowie dzielą dzieci na dwie drużyny, następnie przemierzają wraz z nimi trasę. Odcinki między stano-
wiskami dzieci pokonują biegiem lub marszem. Za poprawne wykonanie zadania każde dziecko otrzymuje 
punkty – puszki aluminiowe. Na końcu punkty są zliczane dla każdej drużyny.

1. Przejście po pniu – przejście równoważne po pniu lub specjalnej belce. Dzieci przechodzą z rozłożonymi 
ramionami trzymając w wyprostowanych rękach puszki aluminiowe, które następnie wrzucają do kartonu 
swojej drużyny.

2. Skok przez puszkę – dzieci przeskakują obunóż przez przeszkody (2–3 puszki jedna na drugiej) ułożone  
w dwóch rzędach. Po prawidłowym wykonaniu zadania każde dziecko zabiera jedną puszkę i wrzuca ją do 
kartonu swojej drużyny. W miejsce zabranej puszki nauczycielka dokłada kolejną.

Puszkozabawy w lesie

MIEJSCE

OKAZJA

CEL

REKWIZYTY

ORGANIZACJA

PRZEBIEG  ZABAWY
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3. Celuj do puszki – dzieci rzucają szyszkami w puszki zawieszone obok siebie na sznurkach – na gałęziach lub 
na drążku do podciągania się. Za każde trafienie dziecko otrzymuje jeden punkt – 1 puszkę.

4. Dotknij puszki – dzieci wspinają się po drabince, a następnie dotykają puszki zawieszonej na ostatnim 
szczeblu. Za wykonanie zadania dziecko otrzymuje jeden punkt – 1 puszkę.

5. Alu-puszka z niespodzianką – na drążku lub na gałęzi nauczycielka zawiesza 14 puszek z niespodziankami, 
oznaczonych żółtymi lub pomarańczowymi paskami (zob. rekwizyty). Dzieci dzielone są na dwie drużyny i wy-
bierają lub losują kolor puszek. Następnie przedstawiciele drużyn po kolei ściągają swoje puszki za pomocą 
patyka. Później otwierają zaklejone otwory puszek i wysypują ich zawartość do koszyka. Następnie wszyscy 
uczestnicy spacery przeliczają puszki w swoich kartonach.

Na zakończenie zabawy nauczycielka ogłasza, która drużyna zwyciężyła. Dzieci porządkują miejsce swo-
jego pobytu i zabierają do przedszkola zebrane puszki.

Nie zapomnijcie zamieścić relacji z imprezy na Facebooku, Instagramie oraz innych platformach, z których 
korzysta przedszkole. Możecie posługiwać się hasztagiem #zajednapuszke. Będzie nam miło, jeśli w komen-
tarzu wspomnicie o Fundacji RECAL.  

ZABAWA BADAWCZA

sala w przedszkolu

od 5 lat

•	  zdobycie wiedzy o zastosowaniach i właściwościach aluminium
•	  rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków
•	  wprowadzenie do nauki przez doświadczenie
•	  uwrażliwienie na korzyści płynące z recyklingu
•	  zabawa

•	 Aluludek (opis w konspekcie „Kreatywny recykling. Jak zrobić coś fajnego z prawie niczego?”) 

•	 różnego typu opakowania metalowe, np. puszki aluminiowe i stalowe, tacki, folia aluminiowa, opa-
kowania po dezodorantach, lakierach do włosów, tubki z symbolem ALU

•	 butelki plastikowe PET

•	 drut miedziany, stalowy i aluminiowy (także zanurzone w wodzie od kilku dni)

•	 magnesy

•	 kapsle i zakrętki (w tym aluminiowe) od butelek

•	 lód w kostkach

•	 ciepła woda

•	 waga szalkowa

•	 gazety

•	 kartony lub pojemniki do segregacji

•	 rysunki przedstawiające poszczególne rodzaje odpadów umieszczane na pojemnikach

•	 lupy

Laboratorium alu-puszki

MIEJSCE

WIEK DZIECI

CEL

REKWIZYTY
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Część pierwsza – zbiórka 
Na dywanie porozrzucane są różne przedmioty, które utrudniają dzieciom poruszanie się po sali. Nauczyciel-
ka proponuje dzieciom, aby przy pomocy Aluludka spróbowały rozwiązać problem. W kieszonce ubrania Alu-
ludek ma włożone ilustracje przedstawiające puszkę, butelkę PET i gazetę (można wykorzystać tu rysunki z gry 
„Segregujmy odpady”). Za pomocą tych ilustracji nauczycielka dzieli dzieci na 3 zespoły, które mają za zadanie 
posegregować poszczególne grupy surowców wtórnych. Każdy zespół osobno przystępuje do działania, stara-
jąc się wypełnić zadanie jak najdokładniej.

Po zakończeniu segregacji nauczycielka prosi, aby dzieci jeszcze raz przejrzały zawartość pojemników i spraw-
dziły, czy nie znajdują się w nich niewłaściwe przedmioty.  Wyjaśnia, na czym polega selektywna zbiórka i jaki 
jest jej cel. Opowiada dzieciom, co dzieje się z poszczególnymi surowcami. W ten sposób dzieci poznają poję-
cie „recyklingu”, czyli ze starego nowe.

Część druga – laboratorium

Nauczycielka gromadzi dzieci przy stolikach. Szczególną uwagę zwraca na przedmioty pozbierane przez ze-
spół „metalowy”.

Nawiązuje rozmowę: Co tutaj robicie? Do czego służą te przedmioty? Z czego są wykonane?

Nauczycielka wskazuje dzieciom symbol ALU narysowany na planszy. Poleca dzieciom odszukanie tego sym-
bolu na opakowaniach. Uczestnicy zabawy mogą w tym celu posługiwać się lupami. Nauczycielka zwraca uwa-
gę na barwę dna puszek wykonanych z różnych metali. Później proponuje dzieciom, żeby zbadały te opakowa-
nia za pomocą magnesu. Magnes nie przyciąga opakowań z symbolem ALU.

Magnes jeszcze się przyda. Dzieci badają nim pozostałe przedmioty i dokonują segregacji. Nauczycielka wyja-
śnia, że przedmioty z symbolem ALU wykonane są z aluminium – metalu, który nie przyciąga magnesu i dawno 
temu był cenniejszy od złota.

W dalszej części zabawy dzieci badają inne właściwości aluminium:

•	 próbują zgnieść alu-puszkę i puszkę po konserwie (prosimy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa)

•	 wlewają ciepłą wodę do puszki stalowej (np. po groszku konserwowym) i aluminiowej. Dotykając obu 
puszek sprawdzają ich temperaturę. Podobnie postępują z puszkami wypełnionymi kostkami lodu. Dzieci 
zauważają, że aluminium lepiej przewodzi ciepło

•	 na wadze szalkowej dzieci ważą podobnej wielkości puszki stalowe i aluminiowe. Aluminium jest lżejsze!

•	 dzieci dostają druty z różnych metali i formują z nich dowolne kształty. Porównują ich plastyczność,  
a także wygląd drutów, które leżały dłuższy czas w wodzie

•	 składają i zwijają folie aluminiowe i tacki

Warto zachęcić dzieci, żeby zbadały magnesem przedmioty z najbliższego otoczenia – klamki, nogi stołów, 
kwietniki, długopisy itp. Na zakończenie zabawy dzieci z pomocą nauczycielki określają podstawowe właści-
wości aluminium na przykładzie puszki aluminiowej: lekka, miękka, można szybko ogrzać albo schłodzić na-
pój, srebrzysta, nie ulega korozji.

PRZEBIEG  

Zabawa składa się z dwóch części: najpierw dzieci segregują surowce wtórne wg ich rodzajów, później prze-
prowadzają proste doświadczenia z aluminium w zaimprowizowanym laboratorium.

Ustaw na podłodze pojemniki lub kartony z przyklejonymi do nich kartkami oznaczającymi metale, plastik 
lub makulaturę. Zaaranżuj laboratorium – połącz stoliki i ustaw na nich przygotowane rekwizyty.

ORGANIZACJA
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GRA DYDAKTYCZNA

duża sala lub ogród przedszkolny

5–6 lat

•	 umiejętność współdziałania w zespole
•	 przyswojenie nowych pojęć
•	 pogłębienie wiedzy o recyklingu

Zestaw kart z pytaniami, kostka do gry, puszki aluminiowe w różnych kolorach, pojemniki na puszki – 
punkty, po jednym dla drużyny (lub uczestnika, jeśli dzieci grają indywidualnie).

Odpowiedz na pytania

MIEJSCE

WIEK DZIECI

CEL

REKWIZYTY

4

Każdy uczestnik lub zespół losuje kolejność startu oraz kolor pojemnika, do którego wrzucane będą puszki 
– punkty. Gracz losuje jedną kartę z pytaniem, a następnie wyrzuca kostką liczbę oczek, o które przesunie 
się do przodu po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na pytanie. Jednocześnie w pojemniku umieszcza 
jeden punkt. W przypadku udzielenia złej odpowiedzi uczestnik cofa się o jedno pole i traci punkt.

Razem z dziećmi w grze mogą brać udział także osoby dorosłe. Można wtedy wprowadzić trudniejsze pyta-
nia oznaczone gwiazdką lub dodatkowe utrudnienia. Mogą nimi być oznaczone pola, np. dzikie wysypisko – 
czekasz jedną kolejkę, pożar lasu – czekasz dwie kolejki, zerwany most – cofasz się o jedno pole, puszki wyrzu-
cone w lesie – czekasz jedną kolejkę. Wygrywa uczestnik lub zespół, który zbierze największą liczbę punktów.

1. Puszki po napojach wrzucamy:
 A. Do kosza na śmieci

 B. Zgniatamy i wrzucamy do pojemnika na metale

2. Do pojemnika na makulaturę wrzucamy:
 A. Tłusty papier

 B. Zgniecioną gazetę

3. Do pojemnika z napisem „szkło” wrzucamy:
 A. Butelkę lub słoik

 B. Gliniany garnek

4. Do pojemnika na plastik można wrzucić:
 A. Zgniecioną butelkę plastikową

 B. Brudne naczynia plastikowe

5. Do kompostownika wrzucamy:
 A. Torby z odkurzacza, metal, plastik, szkło

 B. Odpady z warzyw, owoców, chwasty, skorupki z jajek, liście, patyki, trawę

6. Co zrobić, żeby do pojemnika weszło jak najwięcej puszek?
 A. Zgniatać puszki

 B. Rozcinać puszki na mniejsze kawałki

7. Po czym poznajemy, że puszka jest aluminiowa?
 A. Na przykład po symbolu ALU

 B. Po wielkości puszki

PRZEBIEG  

Pola do gry mogą być narysowane na planszy, na ziemi, w ogrodzie lub zaznaczone na podłodze obręcza-
mi do hula-hop, szarfami itp. Pól powinno być przynajmniej 30.

ORGANIZACJA



31PRZEDSZKOLNE PROJEKTY RECYKLINGOWE

ZABAWA PLASTYCZNA

Jak zrobić coś fajnego z prawie niczego?

sala

5–6 lat 

10–30 dzieci

•	 rozwój kreatywnego myślenia
•	 wyrabianie zdolności plastycznych i manualnych
•	 przybliżenie idei recyklingu poprzez zabawę

Wspaniale jest przyglądać się, jak dzieci tworzą przedmioty, które same wymyśliły! Zwykle wystarczy mała 
podpowiedź i kilka drobiazgów codziennego użytku, aby uruchomić dziecięcą wyobraźnię i zaangażować 
podopiecznych na dłuższy czas. Nasze pomysły można wykorzystać w zabawach przedszkolnych, ale też pod-
czas spotkań rodziców i dzieci lub w domach – jako sposób na wspólne spędzanie czasu w gronie rodzinnym.

Kreatywny recykling

MIEJSCE

WIEK DZIECI

LICZBA UCZESTNIKÓW

CEL

5

8. W jaki sposób odróżniamy puszkę stalową od aluminiowej?
 A. Sprawdzamy za pomocą magnesu

 B. Nie ma sposobu na ich rozróżnienie

9. Ile w przybliżeniu kosztuje 1 kg pustych alu-puszek w punkcie skupu?
 A. Około 2–3 złotych

 B. Około 20–50 groszy

10. Po przeczytaniu powinniśmy wyrzucić gazetę do:
 A. Kosza z ogólnymi odpadami

 B. Pojemnika na makulaturę

11. Przeterminowane lekarstwa wrzucamy do:
 A. Kosza na śmieci

 B. Specjalnego pojemnika w aptece

12. Zużyte baterie wrzucamy do:
 A. Kosza na śmieci

 B. Specjalnie zabezpieczonego pojemnika – np. w sklepie

13. Czy puszki stalowe i aluminiowe wrzucamy do tego samego pojemnika z napisem „metal”?
 A. Tak

 B. Nie

14. Co to jest aluminium?
 A. Gaz

 B. Metal

15. Co jest lepsze dla przyrody:
 A. Opakowania, których nie można poddać recyklingowi

 B. Opakowania z jednego materiału, łatwe do recyklingu

16.  Co to jest recykling?
 A. Odzyskiwanie surowców

 B. Marka komputerów

Prawidłowe odpowiedzi: 1B, 2B, 3A, 4A, 5B, 6A, 7A, 8A, 9A, 10B, 11B, 12B, 13A, 14B, 15B, 16A.
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Uwaga! Przed przystąpieniem do zabawy upewnij się, że kartoniki, puszki i butelki są czyste i bezpieczne 
dla dzieci.

Mój przyjaciel Aluludek

Aluludek to sympatyczna postać pomagająca dzieciom zrozumieć zasady recyklingu i potrzebę dbałości o śro-
dowisko naturalne.

Puszka aluminiowa, aluminiowe nakrętki, tubki dla każdego dziecka, gruby drut izolowany, kolorowy papier 
samoprzylepny, skrawki materiału w różnych kolorach, wełna, plastelina lub modelina, zszywacz, metalowy 
kolec, taśma dwustronna samoprzylepna, taśma przeźroczysta. 

Za pomocą kolca lub gwoździa wykonujemy otwory z dwóch stron puszki, w których umo-
cujemy rączki Aluludka. Kawałkami materiału owijamy puszkę dookoła i łączymy za pomo-
cą zszywacza lub taśmy dwustronnej, tworząc ubranko. Ważne, aby z przodu zrobić kieszonkę 
np. na magnesy. Po bokach ubranka wykonujemy nacięcia na ręce z drutu. Przekładamy go przez 
puszkę i ubranko, a następnie wyginamy w kształcie rączek. Nogi (np. z aluminiowych nakrętek czy tu-
bek) przymocowujemy do denka puszki samoprzylepną taśmą dwustronną. Naklejamy wycięte elementy  
z kolorowego papieru samoprzylepnego: oczy, nos, brwi i usta. Na wieczku przyklejamy plastelinę lub mode-
linę, a do niej kawałki wełny, czyli włosy. Do kieszonki każdego Aluludka wkładamy po jednym magnesie do 
rozpoznawania puszek.

[uwaga – po demontażu posegreguj!]

Puszkolandia

Aluminiowe puszki po napojach oraz inne opakowania z aluminium (nakrętki, tubki, tacki, folie), butelki pla-
stikowe, arkusz styropianu, suche kwiaty, gałązki, pudełka kartonowe różnej wielkości, szary papier, kolo-
rowa bibuła, farby plakatowe, pędzle, okleina w różnych kolorach, piasek, muszelki, małe kamienie polne  
i nożyczki.  Można wykorzystać też wcześniej wysianą rzeżuchę w płaskim pojemniku jako trawnik.

Z przygotowanych materiałów tworzymy na arkuszu styropianu makietę bajkowej krainy. Wykonujemy bu-
dynki, drzewa i pojazdy. Gdy makieta jest gotowa, umieszczamy na niej przygotowane wcześniej Aluludki, 
czyli mieszkańców naszej krainy.

Puszkowozy

Puszki po napojach, plastikowe butelki, opakowania po jajkach niespodziankach, kartoniki po napojach, alu-
miniowe nakrętki od butelek, kapsle, dowolne materiały do oklejenia (np. folia czy tacki aluminiowe).

Ze zgromadzonych przedmiotów możemy stworzyć puszkowóz, statek lub inny dowolny pojazd. Zależy to 
tylko od sposobu połączenia ze sobą poszczególnych elementów, wyobraźni oraz umiejętności dziecka.

REKWIZYTY

REKWIZYTY

REKWIZYTY

Alu-cuda

Puszki po napojach, aluminiowe nakrętki, tacki, folie, plastelina, masa papierowa, klej, muszle, kamyki, pest-
ki ze śliwek, brzoskwini, jabłek, kasza manna, kasza gryczana, makaron, guziki, zasuszone kwiaty, nożyczki, 
świece, farby plakatowe i pędzle.

Puszki oklejamy masą papierową lub plasteliną. Następnie ozdabiamy je muszlami, pestkami itp. Tworzymy 
w ten sposób wazon na kwiaty, pojemnik na kredki, świecznik lub inne przedmioty według potrzeb.

REKWIZYTY
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Alu-grzechotki

Puszki po napojach, kasza gryczana, ryż, fasola, mak, kukurydza, słonecznik lub inne nasiona, kolorowa ta-
śma samoprzylepna.

Do każdej puszki wsypujemy niewielką ilość nasion innego rodzaju. Otwór puszki zaklejamy taśmą samo-
przylepną. Całość ozdabiamy w dowolny sposób. Tak powstają grzechotki, a z nich miniorkiestra. Wykonane 
instrumenty dzieci mogą wykorzystać do zabaw rytmicznych i umuzykalniających.

REKWIZYTY

GRA DYDAKTYCZNA

sala lub na wolnym powietrzu

od 4 lat

4 osoby lub drużyny

•	 poznanie rodzajów surowców wtórnych wytwarzanych przez ludzi
•	 opanowanie kolorystycznych oznaczeń pojemników na surowce
•	 utrwalenie pojęć segregacja i recykling
•	 zrozumienie korzyści z segregowania odpadów
•	 pobudzenie poczucia sprawstwa i wartości własnego działania

W sali: plansza do gry, kostka i pionek dla każdego gracza, cztery zestawy 24 kart przedstawiających surowce 
wtórne.

Na powietrzu: plansza narysowana na dużym arkuszu papieru lub krążki w 4 kolorach, kostka, kosze na su-
rowce wtórne w 4 kolorach lub specjalnie oznaczone pojemniki, puste plastikowe butelki, aluminiowe puszki 
po napojach, inne opakowania z aluminium, papierki, słoiki, kolorowe butelki szklane, opakowania z blachy 
stalowej itp. Sugerujemy co najmniej 5 sztuk z każdego rodzaju surowców wtórnych.

Gra może być wykorzystana podczas uroczystości lub spotkań z rodzicami jako forma wspólnej zabawy doro-
słych i dzieci.

Wszystkie wykorzystywane przedmioty muszą być bezpieczne: puszki, butelki, słoiki – umyte, a przedmioty  
o ostrych krawędziach zaklejone plastrem.

W sali: Każde z czwórki dzieci losuje kolor pionka, a tym samym swój kolor pojemnika, do którego będzie 
zbierało surowce wtórne. Poprzez rzut kostką gracze ustalają kolejność startu. Każdy z grających otrzymuje 
zestaw 24 kart przedstawiających 6 rodzajów surowców. Po rzucie kostką gracz przesuwa się o tyle oczek, ile 
ona wskazuje. Na przykład gracz przesuwając się o 4 oczka, zatrzymuje się na zielonym polu. Jego zadaniem 
jest wrzucić właściwą kartę symbolizującą surowiec do pojemnika w kolorze pola.

Jeżeli gracz znajdzie się na czerwonym polu, nie wrzuca żadnego surowca wtórnego do pojemnika i traci jedną 
kolejkę. Wygrywa ten z graczy, któremu uda się prawidłowo umieścić w pojemnikach największą ilość surow-
ców. Jeśli któryś z zawodników pomyli pojemniki, nie zalicza mu się tych punktów.

Na zewnątrz: Zamiast planszy, jako pól, można użyć tekturowych lub plastikowych krążków do ćwiczeń. 
Z kolei kartoniki przedstawiające rodzaje surowców można zastąpić prawdziwymi fantami. W grze mogą 
wziąć udział rodzice, wówczas rywalizacja ma charakter drużynowy. Zamiast pionków po „planszy” prze-
suwają się poszczególni członkowie drużyny (np. rodzice zastępują pionki, a dzieci odnoszą odpady do po-
szczególnych pojemników).

Segregujemy odpady

MIEJSCE

WIEK DZIECI

LICZBA UCZESTNIKÓW

CEL

REKWIZYTY

ORGANIZACJA
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BEZBARWNE
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KOLOROWE

Segregujemy odpady
PLANSZA DO GRY

START META
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DOMINO OBRAZKOWE

3‒4 lata

•	 trening umiejętności logicznych
•	 rozwijanie spostrzegawczości
•	 utrwalanie wiedzy o segregacji odpadów
•	 wspólna zabawa

Komplet 43 kartoników

Kartoniki z planszy należy powielić trzykrotnie na kartonie A4 i rozciąć wzdłuż pogrubionych linii. Dzieci siedzą 
przy stoliku lub na dywanie. Przed nimi leży komplet kartoników odwróconych rysunkami opakowań do dołu.

Przebieg zajęcia: Przed przystąpieniem do podziału kartoników, nauczycielka wykłada na środek kartonik  
z dwoma pustymi polami ‒ „mydło”. W zależności od liczby uczestników, dzieci dzielą się między sobą kartoni-
kami w taki sposób, aby każde z nich miało ich tyle samo. Teraz przy pomocy wyliczanki lub losowania dzieci 
ustalają kolejność wykładania kartoników. Wygrywa ten z uczestników zabawy, który pierwszy pozbędzie się 
wszystkich swoich kartoników.

Alu Domino

WIEK DZIECI

CEL

REKWIZYTY

ORGANIZACJA
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PRZEBIEG  
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TERENOWA ZABAWA TROPIĄCA 

las, park, ogród przedszkolny

5‒6 lat

10‒30 dzieci

•	 nauka współdziałania w grupie
•	 wzmacnianie wrażliwości ekologicznej
•	 nauka prawidłowego zachowania w lesie
•	 popularyzacja idei segregowania surowców
•	 wyrabianie poczucia odpowiedzialności za otoczenie lokalne

Ekodetektywi

MIEJSCE

WIEK DZIECI

LICZBA UCZESTNIKÓW

CEL

8

Butelki plastikowe po napojach, puszki aluminiowe, pudełka kartonowe zaopatrzone w wieszak ze sznurka, 
duży worek, dwie koperty z zadaniami, rękawiczki, worki w kolorach niebieskim i żółtym (lub inne pojemniki 
oznaczone tymi kolorami), znalezione na miejscu kamyki, patyki, szyszki itp. oraz karty pracy „Co oko widziało, 
co ucho słyszało?" dla każdego uczestnika.

Zabawę można przeprowadzić podczas wycieczki do lasu lub parku. Niezbędna jest pomoc drugiej osoby. 
Pierwsza osoba przygotowuje, po wcześniejszym rozpoznaniu terenu, miejsca w których zostaną ukryte ko-
perty i worki. W tym celu wyznacza punkt zbiórki dzieci, skąd prowadzi strzałki do dwóch oddalonych od sie-
bie punktów znajdujących się przy drzewach. W tych punktach umieszcza koperty z zadaniami. Dodatkowo  
w jednym z punktów umieszcza worek z surowcami wtórnymi. W drugim punkcie umieszcza kolorowe worki  
i rękawice niezbędne do ich zebrania oraz posegregowania.

REKWIZYTY

ORGANIZACJA

Nauczycielka zbiera dzieci w wyznaczonym punkcie i wyjaśnia, że za chwilę będą brały udział w ważnej zaba-
wie. Przypomina o prawidłowym zachowaniu się w lesie: nie wolno krzyczeć, niszczyć roślin i drzew, zabijać 
owadów, należy zachować zasady bezpieczeństwa.

Następnie dzieli dzieci na dwie grupy, wskazuje im strzałki, po których mają trafić do miejsc z ukrytymi zada-
niami. Na początku wyrusza pierwsza grupa, a po ok. 10‒15 minutach grupa druga.

Pierwsza grupa dzieci, idąc po strzałkach, dociera do punktu, w którym odnajduje kopertę z listem i zadaniami. 
Dzieci z pomocą nauczycielki czytają list:

Hej, witajcie dzieciaki! To ja ‒ zły chochlik. Nudzi mi się okropnie, ale mam pomysł nie byle jaki. Pomożecie mi 
zrobić psikus taki: schowamy się w lesie, w takim miejscu, aby wasi koledzy nas nie znaleźli. Po drodze, żeby 
nam się nie nudziło i trochę weselej było, porozrzucamy i pozawieszamy odpady, które w tym dużym worku 
znajdziecie. No to do roboty!

Dzieci zabierają ze sobą worek z odpadami i po drodze do kryjówki (kępa krzewów) pozostawiają je „porozrzu-
cane” na ścieżce. Tymczasem druga grupa dzieci dociera do swojego punktu i również znajduje przygotowane 
dla siebie rzeczy oraz list:

Witajcie drogie dzieci! To my duszki leśne. Mamy do Was ogromną prośbę. Zły chochlik namówił Waszych kole-
gów i koleżanki, aby naśmiecili w lesie. Nasi leśni przyjaciele są zrozpaczeni. Prosimy więc, abyście odszukali 
kolegów, a po drodze zebrali wszystkie odpady. Pamiętajcie, nie możecie żadnego pominąć, dlatego dołącza-
my listę surowców wtórnych. Nie zapomnijcie o ich posegregowaniu! 

PRZEBIEG  
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Przykładowa lista odpadów:

•	 aluminiowe puszki, nakrętki, tacki, wieczka od jogurtu, tubki aluminiowe itp. ‒ 30 sztuk

•	 butelki plastikowe ‒ 20 sztuk

•	 pudełka kartonowe małe i duże ‒ 15 sztuk

Dzieci podejmują działania. Przypominają sobie, co oznacza recykling i jak oznacza się poszczególne surowce. 
Dzielą się workami, nakładają rękawiczki i wyruszają na poszukiwanie odpadów oraz kolegów, kierując się 
wcześniej ułożonymi strzałkami. Po drodze odnajdują porzucone rzeczy i wrzucają do odpowiednich worków, 
przeliczając od razu ich zawartość.

W ten sposób docierają do miejsca, w którym ukryci są ich rówieśnicy. Następuje powitanie, dzieci dzielą się wraże-
niami i opowiadają o przygodach z listami. Wspólnie wyciągają wnioski na temat konieczności dbania o środowisko.

Uwaga! Warto powtórzyć zabawę zamieniając grupy rolami i zmieniając przebieg trasy oraz kryjówkę.

„Co oko widziało, co ucho słyszało?”. Nauczycielka prosi dzieci o narysowanie swoich  spostrzeżeń dotyczą-
cych przebiegu zabawy. Uwagi dzielone są na pozytywne (+) i negatywne (-). Dzieci otrzymują kartoniki (pod-
kładki), karty pracy i kredki. Po znalezieniu wygodnego miejsca (pod drzewem, na ławce) przystępują do pracy. 
Nauczycielka po skończonej pracy zbiera karty, prosi dzieci o ustawienie się w pary i wszyscy razem wracają 
do przedszkola.

Przykładowa karta pracy do odwzorowania na papierze formatu A4



39PRZEDSZKOLNE PROJEKTY RECYKLINGOWE

QUIZ EKOLOGICZNY Z ELEMENTAMI WARSZTATÓW, LEKCJA OTWARTA

duża sala

5‒6 lat

dowolna

•	 kształtowanie postaw proekologicznych
•	 rozwijanie inteligencji emocjonalnej
•	 rozwijanie wyobraźni plastycznej
•	 poznanie sposobów ochrony przyrody
•	 podnoszenie wiedzy o segregowaniu surowców

Wcześniej należy przygotować z dziećmi inscenizację „Żyj w zgodzie z przyrodą” oraz dekorację sali lub holu.  
W innej sali przygotować stanowiska do przeprowadzenia warsztatów plastycznych: stoliki przykryte papie-
rem (gazetami), krzesełka.

Dekoracja:

 

- zawieszone pionowo na ścianie trzy pasy tkaniny w kolorach: niebieskim (rzeka), zielonym (las), żółtym (łąka);

- do tkanin przypięte, zrobione z papieru kolorowego: ryby i wodorosty (rzeka), choinki, grzyby, wiewiórka lub 
inne leśne zwierzę (las), motyle, kwiaty (łąka);

- przed każdym z trzech rodzajów „środowiska” ułożone stosiki odpadów (papiery, kartonowe pudełka, butelki 
plastikowe, puszki aluminiowe, kubeczki i wieczka po jogurtach, szklane butelki, słoiki, kartoniki po sokach, 
nakrętki, folia i tacka), zasłaniające obrazki przyklejone najniżej;

- namalowane lub przyklejone na podłodze strzałki ‒ niebieskie, zielone i żółte, prowadzące krętą drogą do 
„rzeki”, „lasu” i „łąki”. W innym miejscu w sali (holu) trzeba przygotować PUNKT SEGREGACJI ODPADÓW, 
czyli cztery pomalowane kartony z napisami: biały ‒ SZKŁO BEZBARWNE, żółty ‒ METALE i PLASTIK, zielony 
‒ SZKŁO KOLOROWE i niebieski ‒ PAPIER.

Żyj w zgodzie z przyrodą

MIEJSCE

WIEK DZIECI

LICZBA UCZESTNIKÓW

CEL

ORGANIZACJA
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PRZEBIEG  I. Przedstawienie „Żyj w zgodzie z przyrodą”. 

Dzieci przedstawiają przygotowaną wcześniej inscenizację. Nauczycielka przeprowadza krótką rozmowę na 
temat prawidłowego postępowania z surowcami wtórnymi. Jeśli na sali obecni są rodzice, można im rozdać 
skserowane materiały ze stron 41‒42. 

Rekwizyty: surowce wtórne (papier, puszki po napojach, wieczka od jogurtów, tacki do grilla, butelki plasti-
kowe), koszyczki wiklinowe, worki, rękawiczki, czapki dla leśnych ludków, tekst inscenizacji „Żyj w zgodzie  
z przyrodą” ze  stron 41‒42 .

II. Segregujemy odpady — slalom ekologiczny.

Dzieci ustawiają się przy drzwiach i losują kartoniki. Każde, po wylosowaniu, rusza „po strzałkach” tego same-
go koloru, co kartonik. Po dotarciu do stosiku odpadów dzieci zakładają rękawiczki i przekładają odpady do 
worka. Następnie przechodzą do punktu segregacji odpadów i umieszczają surowce wtórne w odpowiednich 
pojemnikach. Po zakończeniu „sprzątania” nauczycielka prosi, aby podeszły do „rzeki”, „lasu”, „łąki” i opowie-
działy, jak teraz wygląda środowisko, czego wcześniej nie widziały. 
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Rekwizyty: surowce wtórne (butelki plastikowe, szklane butelki, aluminiowe puszki, wieczka od jogurtu, na-
krętki, folie i tacki oraz gazety), rękawiczki gumowe, worki na śmieci, w pudełku kartoniki: niebieskie, zielone   
i żółte do losowania drogi, jaką pójdzie dziecko.

III. Dbajmy o naszą Ziemię
Rozwiązywanie trzech krzyżówek z hasłem. Nauczycielka dzieli dzieci na trzy grupy. Dzieci losują koperty  
z hasłem i rozsypanką literową, oznaczone krążkami w kolorach: niebieskim, żółtym, zielonym. Następnie 
dzieci wybierają odpowiednią krzyżówkę i przystępują do jej rozwiązywania. Po wykonaniu zadania, każda 
grupa odczytuje swoje hasło: MAKULATURA, ALU-PUSZKI, RECYKLING.

Rekwizyty: duże plansze z krzyżówkami, koperty z rozsypanką literową i hasłami, klej.

Przykładowa krzyżówka

1. Aluminiowa — niezbędna na grillu
2. Aluminiowa — owijamy nią kanapki
3. Zużyty papier, który zbieramy, aby chronić drzewa
4. Biały lub żółty, leży na plaży
5. Szkło powiększające
6. Owoce kasztanowca
7. Mroźna pora roku
8. Szklany dom dla ryb
9. Mieszka w dziupli

1
2

3

4
5

6
7

8

9
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IV. Łowimy surowce wtórne
Dzieci za pomocą specjalnie przygotowanych wędek wyławiają różne surowce wtórne z wody i odkładają je do 
odpowiednich pojemników: puszki aluminiowe i stalowe, aluminiowe opakowania po dezodorantach, tacki, 
folię aluminiową, tworzywa sztuczne, papier, pudełka kartonowe itp. Rozmawiają na temat zagrożeń, jakie 
powodują odpady znajdujące się w wodzie (niebezpieczeństwo dla ptaków, ryb, brudna woda itp.).

Rekwizyty: wędki wykonane z patyków, sznurka i drutu, 3‒4 duże miski z wodą, odpady zaopatrzone w dru-
ciany uchwyt: pudełka, buteleczki z tworzywa sztucznego i szkła, niezgniecione, umyte puszki z zaklejonym 
otworem, muszle, kwiaty itp.

V. Świat wokół nas ‒ warsztaty plastyczne
Przebieg warsztatów:

- kolaż ‒ dzieci wykonują pejzaże naklejając na papier piasek, żwirek, muszelki, kawałki sznurka itp.;

- kompozycje przestrzenne ‒ dzieci robią drzewa (szary papier, gałązki, sznurek), kwiaty (bibuła, papier koloro-
wy), gałązki z liśćmi (gałązki, papier kolorowy);

- makiety ‒ Ziemi (piłka, farby), wsi (sylwetki domów, zwierząt, drzew), lasu (sylwetki drzew, zwierząt);

- malowanie na kamykach (kamyki, farby);

- „biżuteria” ‒ wisiorki ze sznurka i muszelek.

Rekwizyty: szary papier, klej, gałązki, kamienie polne, plastelina, farby plakatowe, pędzle, kolorowa bibuła, 
duża gumowa piłka do skakania oklejona kilkoma warstwami papieru makulaturowego (śniadaniowego), mu-
szle, sznurek, papier kolorowy, piasek, żwirek, kasza manna itp., sylwetki drzew, domów i zwierząt do wyko-
nania makiety.

Podpowiedź: Dzieci po warsztatach mogą zorganizować wystawę swoich prac, uzupełniając w ten sposób de-
korację sali.

VI. Zielony krąg przyrody.
Przy refleksyjnej muzyce (np.: J.M. Jarre, Vangelis) dzieci tworzą krąg, którym powoli przechodzą po sali. Na-
stępnie nauczycielka wręcza każdemu dziecku plakietkę „Młody Ekolog” i rozmawia na temat odczuć dzieci 
związanych z przyrodą.

Rekwizyty: plakietki „Młody Ekolog” dla każdego dziecka.

Żyj w zgodzie z przyrodą – inscenizacja przedstawienia

Leśne ludki (na leśnej polanie spacerują z koszyczkami, zbierają poziomki itp.)

Pierwszy Ludek:
My jesteśmy leśne ludki,

Mamy tutaj swoje budki.

Las to nasza jest ojczyzna,

Wspólna wszystkim, każdy przyzna.

Drugi Ludek:
Tu poziomki, a tam krzaczek,

Nazbieramy jagód wiele.

Będzie z nich przepyszny soczek,

Las jest naszym przyjacielem.

(zatrzymują się przy wysypisku śmieci)
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Pierwszy Ludek:
Ale co to moi mili,

Czyście tutaj to widzieli?

Skąd te śmieci się tu wzięły?

Drugi Ludek (chwyta się za głowę, rozgląda zmartwiony):
Co to będzie, co to będzie?

Śmieci wokół pełno wszędzie!

Z tego będzie wielka szkoda!

Brudny las, niezdrowa woda!

Przedszkolaki (wchodzą na scenę z workami i rękawiczkami):
Oj nie martwcie się Ludkowie,

My wam zaraz pomożemy,

Przedszkolaki znają radę,

Dobre rady na odpady.

Kilkoro dzieci mówi, a dwójka lub trójka z nich przystępuje do segrego-
wania odpadów (w trakcie pierwszej zwrotki):

Papier, plastik, aluminium,

Ziemia tego znieść nie może,

Góra śmieci ją przykryje,

Jeśli ktoś jej nie pomoże.

Ale radę na to mamy:

Ze starego nowe zrobić,

Tym się już zajmiemy sami,

Gdzieś te śmieci trzeba złożyć!

Zbieraj puszki i nie zwlekaj,

W skupie sprzedaj za trzy złote,

Coś mieć będziesz z tego potem:

Czystą Ziemię i coś jeszcze,

I energię, i powietrze.

Zdrową wodę i przyrodę.

Żyć z przyrodą trzeba w zgodzie!
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