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éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

30 minut

2 hodiny

klubovna/pįíroda

kdykoliv

libovolný

3.–5. roêník/9–11 let

TĮÍDÍME ODPAD
Obecný cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: k įešení problémŃ, sociální a personální.
Konkrétní cíl:|||
Využívá získaných zkušeností a znalostí, vødomø tįídí odpad. Ví, kde jsou kontejnery na tįídøný
odpad.
Motivace:||| AĹ se snažíš sebevíc, vždy nøco zŃstane! Ano, je to tak. Každý êlovøk za svŃj život vytvoįí obrovské
množství odpadu. Ne každý ale musí skonêit nevyužitý, recyklace je įešení.
Potįeby:||| Pracovní list pro všechny døti, krabice „s odpadem“. Výkresy, šablony popelnic, kódy pro tįídøní odpadu,
obrázky, ˬxy – pastelky, nŃžky, lepidlo, krabice êi koše s oznaêením dle druhŃ odpadu, kartiêky na hru
ve dvou êi více barvách (podle poêtu skupinek), stopky, metodické materiály pro skupinky (pomŃcka k práci pįi tvorbø
plakátu).
Tento metodický list má k dispozici pracovní list P3A.
Provedení:||| S nejmenšími døtmi mŃžeme zaêít tįeba takto. Vedoucí usadí døti do kruhu – sám je jeho souêástí. Do
stįedu kruhu umístí zatím uzavįenou krabici s odpadem (PET lahev, staré noviny, vybitá baterie…) Zahájí rozhovorem
s døtmi. „Co to je odpad? Kam doma vyhazujete staré noviny, plastové lahve? Proê to døláte? Na co jsou barevné
popelnice – kontejnery?“…apod. Potom krabici otevįe a požádá døti, aby vybraly vøci, které nepatįí do „obyêejné“
popelnice (v krabici nemusí zŃstat vŃbec nic). Vybídne døti, aby si každé vzalo jeden pįedmøt z krabice. „Všechny
odpadky nøkam patįí. Zkuste si najít kamaráda, který ponese svŃj odpad do stejného kontejneru jako vy.“ Až se
døti pįeskupí, požádá je, aby įekly ostatním, k jakému barevnému kontejneru se svým odpadem spøchaly. Všechny
pįedmøty pak døti vrátí do krabice – pokud tįídíte v klubovnø odpad, mŃžete je uložit pįímo do nádob k tomu
urêených. Nakonec rozdá døtem pracovní listy a vyzve je k jejich vyplnøní. Po ukonêení této aktivity je dobré si
pįipomenout, proê jsme nøkteré pįedmøty do kontejnerŃ nevyhodili.
U døtí starších by souêástí povídání mølo být také zjištøní toho, zda døti znají znaêky, které se na obalech používají.
Pak døti rozdølíme do dvou (pįípadnø více) pracovních skupin. Každá skupina dostane vøtší papír (velikost A3 postaêí),
obrysy popelnic, kódy pro tįídøní odpadu, menší obrázky odpadkŃ, pastelky nebo ˬxy, nŃžky a lepidlo. Vyzveme døti
k práci. „Pokuste se vytvoįit jednoduchý plakát, který by ostatním poradil, jak správnø odpad tįídit! NezapomeĢte na
správné barevné oznaêení tįídicích popelnic, obrázky i jednotlivé kódy umístøte tam, kam tento odpad patįí.“
K dispozici døtem pro práci dáme i rŃzné materiály o tįídøní odpadu (mŃžete si je najít na internetu), používaných
znaêkách a znaêení. Døti si mohou samostatnø, pįípadnø s naší dopomocí svá įešení ovøįit.
Vyrobené plakáty mŃžeme spoleênø vyvøsit v klubovnø do místa, kam ukládáme náš odpad. Pokud ještø nemáme, je
dobré pįipravit si a umístit v klubovnø i koše (nebo krabice) na tįídøný odpad.
V další êásti schŃzky zaįadíme hru, ve které si døti ovøįí získané znalosti. Døti ponecháme v týmech, které vznikly pįi
pįedchozí aktivitø. Každý tým se postaví na jednu stranu místnosti. Doprostįed místnosti instruktor êi vedoucí umístí
„kontejnery“ na tįídøný odpad. Je vhodné umístit minimálnø kontejnery (krabice êi koše s oznaêením) na papír, plast,
bílé i barevné sklo, elektroodpad, biomasu, smøsný odpad. Po celém prostoru „rozhodí odpad“ – lísteêky s názvy
odpadu (napį. igelitová taška, lahev od vína, sešit, mastný papír…), s kódy odpadkŃ (napį. PET, PP, PAP…) i êíselné
kódy (4, 6, 22…). Všechny lístky pįipravíme ve dvojím (êi vícerém) barevném provedení – každý tým bude sbírat pouze
lístky vylosované barvy. Na povel vedoucího kolektivy zaêínají tįídit. „Podívejte se kolem sebe, spousta odpadu nám
zneêistila klubovnu. Teì záleží jen na vás, jestli jej dokážete správnø vytįídit. PusĹte se do práce!“ Jako pomŃcka mŃže
døtem posloužit i vytvoįený plakát z pįedchozí aktivity, pįípadnø další dįíve používané materiály.
Po ukonêení tįídøní všemi týmy, zkontrolujeme spoleênø obsah jednotlivých kontejnerŃ. Za špatnø zaįazené lístky
mŃžeme pįipoêítávat napį. trestné vteįiny k êasu družstva. Nezapomene si vysvøtlit, proê zaįazení bylo chybné a kam
odpad skuteênø patįí. Vítøzí družstvo, které v kratším êase roztįídilo správnø „svŃj odpad“.
Máte-li v blízkosti klubovny kontejnery na tįídøný odpad, mŃžete k nim spoleênø zajít a vytįídøný odpad vyhodit
spoleênø tam, kam skuteênø patįí.
Tato aktivita pįibližuje Ideál Pionýra: Pįíroda, Pomoc, Pįekonání a Poznání.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A|STÁTNÍM ROZPOéTEM éESKÉ REPUBLIKY

Pionýr
Projekt Klíêení – Metodický list P3

ZK^dD^ dD/

s. 2/2

Vøková kategorie: Mladší školní vøk

Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

U døtí s dyslexií a dysgraˬí mŃže nastat problém pįi įešení pracovního
listu. Je tįeba jim dát vøtší êasovou dotaci na zpracování, neboĹ êtenáįská
dovednost je narušena vývojovou vadou. U êinnostního zamøstnání se zapojí do aktivity, ale je tįeba respektovat
obecná doporuêení v úvodní êásti metodiky.
Moje poznámky:|||

Įešení pro vedoucí k metodickému listu P3A:
1. Dovedeš správnø uklidit do kontejnerŃ vøci, které už dosloužily?
Pįipoj je êarou. (Vøci, které nikam nepatįí, nepįipojuj.)

Sklenice od okurek
Papírový pytlík

BAREVNÉ SKLO

BÍLÉ SKLO

Mastný papír
Zelená váza ze skla
Vybitá baterie
PET lahev
Starý fotoaparát

PLASTY

PAPÍR

Popsaný sešit
Slupky od brambor

Mastný papír patįí do smøsného odpadu – popelnice êerné barvy, baterie i starý fotoaparát do êerveného kontejneru,
slupky do hnødého.
2. Víš, jakou barvu mají tyto kontejnery na tįídøný odpad?
Správnø je vybarvi.
U bílého skla mŃže dojít k nejasnostem. Doposud není barva sjednocena, nøkde jsou kontejnery bílé, ale nøkde jsou
zelené – oznaêené nápisy bílé sklo a barevné sklo.
(MŃžete zmínit i êervenou barvu – nebezpeêný odpad, baterie, léky… nebo hnødou – organický odpad… v tøchto
barvách jsou vøtšinou tįídicí popelnice.)

3.) Jsou ve tvém okolí takové nádoby? Kde?
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