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Recykling i odpady

Zdjęcie : By Grendelkhan - Own
work, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.or
g/w/index.php?curid=79273563



Grupa I
Odmawiaj - Refuse
Cel: Zgłębienie pierwszego piętra piramidy
Co ma powstać: Przedstawienie w formie graficznej (infografiki) konkluzji z dyskusji nt. „Czy ograniczenie,
odmawianie użycia produktów/opakowań z tworzyw sztucznych, sprawi że planeta będzie czystsza?”*
*Jeżeli macie dostęp do komputerów/tabletów do stworzenia pracy możecie wykorzystać program graficzny
Canva (www.canva.com) lub innego narzędzia jakie znacie i lubicie. Jednak jeśli nie macie takiej możliwości
stwórzcie pracę w formie nie cyfrowej, używając kartek papieru, materiałów plastycznych, wycinków z gazet
itd. 

Potocznie mówimy plastik, a w rzeczywistości to grupa
rozmaitych tworzyw sztucznych. Kryją się za tajemniczymi
skrótami: PET, PP, HDPE, LDPE, PS, PVC itd. Spotkaliście się
kiedyś z nimi?
Poszukajcie informacji na temat tworzyw sztucznych – czym są,
jakie są ich rodzaje oraz do czego je wykorzystujemy.
Sprawdźcie jakiego surowca pierwotnego używa się do ich
produkcji. Rozszyfrujcie powyższe skróty. Jeśli lubicie chemię
sprawdźcie także jak są zbudowane, jakie mają wzory
strukturalne.

Sprawdźcie też co znajduje się na kartach dołączonych do pudełek na temat tego piętra.
Przydatne linki: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tworzywa_sztuczne
https://www.plasticseurope.org/pl/about-plastics/what-are-plastics/how-plastics-are-made 
https://www.plasticseurope.org/pl/about-plastics/what-are-plastics

Wskutek dużej produkcji tworzyw sztucznych i ich
wszechstronnego wykorzystywania powstaje ogromna ilość
odpadów. Stale rosną składowiska odpadów, często trafiają one
do miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania oraz trafiają
do mórz i oceanów. 

Wraz z rozwojem produkcji należy zapewnić rozwój
mechanizmów zagospodarowywania oraz przetwarzania
odpadów. Jednak warto zacząć u podstaw – zacząć ograniczać
użycie produktów/opakowań wykonanych z plastiku.

Jakie materiały mogą być alternatywą np. dla opakowań wykonanych z tworzyw
sztucznych? Uwzględnijcie produkty jednorazowego użytku takie jak np. słomki czy
opakowania do jedzenia na wynos, które szybko stają się odpadem. Ich czas użytkowania
jest nieproporcjonalny z czasem ich rozkładu w środowisku (od 100 do 1000 lat!) oraz
zasobami jakie ich produkcja pochłania i jaki wywierają wpływ na środowisko naturalne.

Przeprowadźcie w grupie dyskusję/rozmowa pt. „Czy ograniczenie/odmawianie użycia
produktów/opakowań z tworzyw sztucznych, sprawi że planeta będzie czystsza?"
Może wpadniecie na rozwiązania, którymi warto będzie się podzielić. Konkluzję z waszej
debaty przedstawcie w formie infografiki.

Źródło: By Ralf Roletschek - Own work, GFDL
1.2,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=33576340

Źródło: By Michielverbeek - Own work, CC BY-
SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=52614300

Zastanówcie się, w jaki sposób można ograniczać/odmawiać
użytkowania rzeczy wykonanych z tworzyw sztucznych.    

http://www.canva.com/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tworzywa_sztuczne
https://www.plasticseurope.org/pl/about-plastics/what-are-plastics/how-plastics-are-made
https://www.plasticseurope.org/pl/about-plastics/what-are-plastics


Ograniczaj - Reduce
Cel: Zgłębienie drugiego piętra piramidy
Co ma powstać: Plakat dotyczący piasku*
*Jeżeli macie dostęp do komputerów/tabletów do stworzenia plakatu możecie wykorzystać program
graficzny Canva (www.canva.com) lub innego narzędzia jakie znacie i lubicie. Jednak jeśli nie macie takiej
możliwości stwórzcie plakat w formie nie cyfrowej, używając kartek papieru, materiałów plastycznych,
wycinków z gazet itd. 

Grupa II

Każdy z nas widział piasek, ale czy każdy z nas wie czym w zasadzie
on jest? Poszukajcie informacji na jego temat – jaki jest jego wzór
chemiczny, z czego się składa, jak powstaje i gdzie występuje.

Piasek jest cennym surowcem, przetworzony otacza nas praktycznie
wszędzie: np. w ścianach budynków, w których się znajdujemy, w
ekranach naszych smartfonów, w szklankach, butelkach, z których
pijemy itd.. Sprawdźcie, co jeszcze jest z niego tworzone.

Zapewne dojdzie do informacji, że jest to luźna skała osadowa.
Dodatkowo proponujemy Wam poszerzyć swoją wiedzę                    
 o informacje nt. powstawania skał osadowych oraz procesów w nich
zachodzących.

Mogłoby się wydawać, że piasku na Ziemi jest bardzo dużo.
Zaskakująca więc może być dla Was informacja, że zasoby piasku
powoli się kończą. Przyczynia się do tego jego wszechstronne
zastosowanie i idąca za tym nadmierna eksploatacja. 

Piasek piaskowi nie jest równy – np. do budownictwa nie można
wykorzystywać piasku pochodzącego z pustyń. Bardzo cenny jest
piasek rzeczny. Jego nadmierna eksploatacja prowadzi niestety do
procesów erozji na dnie i brzegach rzek, co ma duże konsekwencje
dla ekosystemów. 

Piasek kwarcowy jest surowcem pierwotnym potrzebnym do tworzenia opakowań szklanych.
Przykładowo kiedyś z 1 kg piasku kwarcowego powstawały dwie szklane butelki. Obecnie dzięki
recyklingowi do tworzenia szklanych butelek, oprócz piasku kwarcowego, dodaje się szkło
pochodzące z recyklingu. Butelki na rynku posiadają około 60 % szkła pochodzącego z recyklingu,
dzięki czemu obecnie z 1 kg piasku kwarcowego po dodaniu szkła pochodzącego z recyklingu
produkuje się 10 szklanych butelek.

Spróbujcie także odpowiedzieć na pytanie: „Jak można ograniczyć zużycie piasku jako surowca
pierwotnego?”

Waszym zadaniem jest stworzenie plakatu o piasku: czym jest, skąd się go wydobywa, do
tworzenia jakich przedmiotów jest potrzebny (co z niego powstaje). Może uda Wam się znaleźć
informację gdzie znajduje się największa piaskownia w Polsce, lub w jakich regionach Polski
wydobywa się piasek?

Sprawdźcie też co znajduje się na kartach dołączonych do pudełek na temat tego piętra.
Przydatne linki: https://pl.wikipedia.org/wiki/Piasek
http://geoportal.pgi.gov.pl/surowce/skalne/piaski_zwiry  

Źródło: By Kritzolina - Own work, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=68958332

Źródło: By George Chernilevsky - Own work,
Public Domain,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=68171881

http://www.canva.com/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piasek
http://geoportal.pgi.gov.pl/surowce/skalne/piaski_zwiry


Cel: Zgłębienie trzeciego piętra piramidy
Co ma powstać: Plakat promujący nową usługę sklepu meblowego*
*Jeżeli macie dostęp do komputerów/tabletów do stworzenia plakatu możecie wykorzystać
program graficzny Canva (www.canva.com) lub innego narzędzia jakie znacie i lubicie. Jednak jeśli
nie macie takiej możliwości stwórzcie plakat w formie nie cyfrowej, używając kartek papieru,
materiałów plastycznych, wycinków z gazet itd. 

Grupa III
Użyj ponownie - Reuse

Wyobraźcie sobie że prowadzicie sklep z meblami. Waszym
zadaniem będzie stworzenie nowej usługi polegającej na
wymianie i odsprzedaży drewnianych mebli dla klientów
sklepu. Spróbujcie oszacować ile taka usługa może być
warta, ile będziecie zarabiać na każdym
wymienionym/odsprzedanym meblu.
Aby móc taką usługę wprowadzić warto uświadomić klientów
dlaczego wymiana/odsprzedaż jest korzystna. Oprócz analizy
finansowej, przedstawcie jej wartość ekologiczną. Zaznaczcie
jak przyczynia się do ochrony środowiska oraz zasobów
naturalnych.

Odpowiedzi na powyższe pytania oraz analiza finansowa mają być zachętą dla Waszych
potencjalnych klientów. Dzięki nim będziecie mieć możliwość uświadomienia im, że
ponowne wykorzystanie mebli jest możliwe oraz przyczynia się do ochrony środowiska
naturalnego.

Sprawdźcie też co znajduje się na kartach dołączonych do pudełek na temat tego piętra.
Przydatne linki: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mebel#Materiał 
https://www.lasy.gov.pl/pl/drewno/skad-sie-bierze-drewno
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lesistość

Jaki jest surowiec pierwotny do tworzenia mebli?
Jaki jest surowiec wtórny do tworzenia mebli?
Ile czasu musi rosnąć drzewo, aby można było z niego
zrobić mebel?
Ile drewna pochodzi z drzewa z którego można już
stworzyć mebel?
Ile drzew/drewna można oszczędzić na
wymianie/odsprzedaży mebli, zamiast kupowaniu
nowych?
Z jakich regionów Polski pozyskuje się drewno?
Czy zasoby drewna są nieograniczone?

Poszukajcie odpowiedzi na poniższe pytania:

Informacje przez Was zebrane wraz z liczbami umieśćcie na plakacie reklamującym Waszą
nową usługę.

Źródło: By Philip Miller Furniture - Own work,
CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=45813671

Źródło: By Dakota Jackson Inc. - Dakota
Jackson Inc., CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=11504145

http://www.canva.com/
https://www.lasy.gov.pl/pl/drewno/skad-sie-bierze-drewno
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lesisto%C5%9B%C4%87


Grupa IV
Przetwarzaj - Recycle
Cel: Zgłębienie czwartego piętra piramidy
Co ma powstać: Informację na temat recyklingu tworzywa sztucznego PET i rPET*
*Jeżeli macie dostęp do komputerów/tabletów do stworzenia informacji możecie wykorzystać
program graficzny Canva (www.canva.com) lub innego narzędzia jakie znacie i lubicie. Jednak jeśli
nie macie takiej możliwości stwórzcie informację w formie nie cyfrowej, używając kartek papieru,
materiałów plastycznych, wycinków z gazet itd. 

Tworzywa sztuczne, potocznie nazywane plastikiem, ułatwiły
tworzenie wielu rzeczy, w tym opakowań. Ich cechy takie jak
lekkość, trwałość, łatwość formowania wpływają na ich duże
zużycie. Przemysł tworzyw sztucznych zaczął aktywnie
rozwijać się w wieku XX a w XXI osiągnął swój szczyt. Przez
ostatnie 10 lat wyprodukowano na świecie więcej tworzyw
sztucznych niż przez 100 lat XX w. Głównym surowcem
pierwotnym do wytwarzania tworzyw sztucznych jest ropa
naftowa. Jest to surowiec nieodnawialny.

Sprawdźcie też co znajduje się na kartach dołączonych do pudełek na temat tego piętra.
Przydatne linki: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poli(tereftalan_etylenu)
https://www.youtube.com/watch?v=cvuXX4jfCW0

W związku ze stale rosnącą produkcją opakowań z tworzyw
sztucznych oraz wysokim zapotrzebowaniem na nie, zaczęto
szukać alternatywnych rozwiązań. Przykłada się dużą wagę do
ich recyklingu.

Jednym z opakowań, które zrewolucjonizowało przemysł
spożywczy jest butelka wytwarzna z tworzywa sztucznego
PET (politereftalan etylenu). Powstało ono w latach 40. XX
wieku, a sama butelka PET została opatentowana w 1973 roku
przez Nathaniela Wyeth. Masowa produkcja butelek
rozpoczęła się w latach 70. XX wieku.
Spróbujcie znaleźć informacje ile jest obecnie produkowanych
butelek PET na świecie. Zastanówcie się czy jest to dużo czy
mało.

Źródło: By Whitesheep, CC BY 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=8735067

Źródło: By Grendelkhan - Own work, CC BY-SA
4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=79273563

W wyniku recyklingu butelki PET powstało nowe tworzywo sztuczne pochodzące z
recyklingu – rPET. Z tworzywa rPET można wykonywać butelki w całości lub dodawać go
do ich składu w mniejszym udziale.
Poszukajcie informacji na temat rPETu.
Stwórzcie informację na temat recyklingu tworzyw sztucznych. Od PETu do rPETu.
Spróbujcie przedstawić obieg zamknięty tego surowca. 

http://www.canva.com/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poli(tereftalan_etylenu)
https://www.youtube.com/watch?v=cvuXX4jfCW0


Grupa V
Kompostuj - Rot
Cel: Zgłębienie piątego piętra piramidy
Co ma powstać: Projekt przyszkolnego kompostownika*
*Jeżeli macie dostęp do komputerów/tabletów do stworzenia projektu możecie wykorzystać
program graficzny Canva (www.canva.com) lub innego narzędzia jakie znacie i lubicie. Jednak jeśli
nie macie takiej możliwości stwórzcie projekt w formie nie cyfrowej, używając kartek papieru,
materiałów plastycznych, wycinków z gazet itd. 

Słyszeliście kiedyś o kompoście? Poszukajcie informacji na
temat kompostu oraz kompostowania? Zbadajcie co
powinno do niego trafiać, a co nie powinno się tam znaleźć. 
Następnie przeanalizujcie jakie procesy zachodzą w
kompoście. Zapewne znajdziecie informację że w
kompoście obecne są mikroorganizmy. Sprawdźcie za co
są odpowiedzialne. Ważnymi składnikami kompostu są
także: węgiel, azot, tlen i woda. Sprawdźcie za co są
odpowiedzialne w kompoście. Zastanówcie się jak można
ich dostarczyć do kompostu, tak aby mogły zachodzić w
nim procesy rozkładu. Porozmawiajcie w grupie na temat
kompostowania na podstawie zebranych informacji.
Zbierzcie informacje, które uważacie za najbardziej istotne.

Sprawdźcie też co znajduje się na kartach dołączonych do pudełek na temat tego piętra.
Przydatne linki: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kompostowanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kompostownik 
https://naszesmieci.mos.gov.pl/dla-mediow/artykuly/58-kompostowanie-jak-zaczac 
https://naszesmieci.mos.gov.pl/materialy/artykuly/59-jak-kompostowac 

Prawdopodobnie dojdziecie do wniosku, że
kompostowanie jest pożyteczne oraz pozwala ograniczyć
ilość odpadów trafiających na składowiska, gdzie
najczęściej nie mają odpowiednich warunków rozkładu.
Waszym zadaniem będzie zaprojektowanie
kompostownika, który mógłby stanąć na terenie Waszej
szkoły.

Źródło: By Ingimar Erl - Own work, CC BY-SA
4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=110018818

Źródło: By Philip Cohen - Flickr: compost, CC
BY 2.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=33255950

Na projekcie możecie też dodać informacje, które wcześniej zebraliście i uznaliście za
najbardziej istotne – o zachodzących procesach w kompoście lub co powinno do niego
trafiać a co nie.

Zastanówcie się co będzie potrzebne do wykonania
kompostownika, z jakich materiałów powstanie.
Przemyślcie jego wielkość. Może uda Wam się zdobyć
informację ile bioodpadów powstaje np. na szkolnej
stołówce. Wybierzcie miejsce, w którym mógłby stanąć.

http://www.canva.com/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poli(tereftalan_etylenu)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kompostownik
https://naszesmieci.mos.gov.pl/dla-mediow/artykuly/58-kompostowanie-jak-zaczac
https://naszesmieci.mos.gov.pl/materialy/artykuly/59-jak-kompostowac

