
 

 

 

Lista zdań   

 

Każda drużyna to tajna grupa detektywistyczna/specjalistyczna która ma zebrać jak najwięcej 

i najbardziej szczegółowe dane nt zagrożeń przybliżających do katastrofy ekologicznej.  

Wszystkie zebrane dane, obserwacje i inne przysłużą się do stworzenia raportu końcowego, w 

którym zostaną zaproponowane działania zmierzające do zatrzymania/zmniejszenia skutków 

(np. kampania społ)  

 

  Zadanie  ppotrzebne 

mat 

Punkty  Kto/Agent/

wskazówki 

do cd 

Miejsce  

1 Lista zakupów – 

świadoma 

konsumpcja – 

szczegóły zdania we 

wtorek   

 

Test  

 

Test gotowy  

Druk 30szt 

bez  ŻFR  

2 RRR ……… Reuse, 

Reduce, Recycle  

 

1. Rebus,  

Krzyzówka, 

układanka 

2. 

Definicje+RR

R 

(przyporządko

wanie) 

3. Zasada 3R 

na co dzień  

Komplet 

instrukcji  

0/1  ZFR 

3 Gdzie z tym 

śmieciem (zadanie 

recyklingowe) 

(wskazanie odbiorcy 

elektorśmieci, baterie 

i inny cięższy 

kaliber) Stworzenie 

mapy z ecoPunktami 

i/lub potencjalnymi 

paetnwramidla 

naszej okolicy  

 Mapa 

powiatu/kart

ka i 

długopis 

marker 

 

0  

1 – 

wymienieni

e  

miejsc 

2 – 

wymienieni

e+umieszcz

enie na 

mapie 

 Mapa Dworzec 

PKP  

Koperta z 

zadaniem 

wydana w 

ZFR 

4 Ekoznaki 

(prawidłowe 

rozpoznanie i 

interpretacja znaków 

ekologicznych)  

1.przyporządk

uj znaki do 

oznaczeń 

2. Sklep – 

udaj się do 

sklepu i 

znajdź 

oznaczenia z 

listy, wypisz 

Komplet 

instrukcji  

0/1 

 

 

0/1 

 Agent   



na jakich 

opakowaniach

/produktach je 

znalazłeś.  

5 Świat za 50 lat,  Stworzenie 1 

strony DZ z 

dn 20.09.2063  

Nius główny – 

opisanie 

katastrofy 

ekologicznej, 

dużego stężeni 

a ciężkich 

metali w 

powietrzu 

które się 

wydarzyły np. 

dnia 

poprzedzające

go (na terenie 

żywiecczyzny  

Lokalne 

gazety/medi

a 

0/1  

 

Agent   

6 Tropienie znaków 

zanieczyszczonego 

powietrza  czy też 

ogólniej środowiska 

– foto  

Zrób 5 zdjęć 

pokazujących 

zmiany  

 0/1 Karty z 

zadaniami 

po oddaniu 

pracy 

GAZETA 

 

7 Żywiec bez czadu  Sonda/wywiad

/rozmowa z 3 

osobami, 

Zadanie 

zachęcić je do 

przekazania 

„listu do 

sąsiada” . 

Zadanie 2 

Zebrać 

odpowiedzi na 

pytania. 

Nawiązanie 

do ew. 

lokalnych 

kampanii 

ekologiczny

ch i/lub 

problemów 

danej 

społecznośc

i. 

0/1   

 8 Dzień bez 

samochodu – 

zaproszenie do akcji 

niedzielnej (22 

września)  

Zachęć co 

najmniej 5 

osób aby 22 

września 

przyłączyły 

się do dnia bez 

samochodu i 

podróżowały 

komunikacją 

miejska i/ub 

innym śr 

transportu  

Zestaw 

planszy  

0/1  

 

Agent 

(miejsce 

tętniące 

życiem o 

danej 

porze).  

 



(Foto osób z 

kartą 22 

września 

DZIEŃ BEZ 

SAMOCHOD

U – biorę 

udział.  

9 EcoMovie  Napisz 

scenariusz – 

filmu eco  

Tematy i 

inspiracja w 

Kinie Janosik  

Zestaw 

materiałów  

Ocena 

komisyjna 

   

10 Finał  Hasło 

przewodnie 

ekologicznej 

Kampanii 

(wcześniej 

napisanego 

scenariusza od 

filmu) 

 

Puszki  

Butelki  

Kartony i 

inne 

ekspozyty  

Globalnie    

 

 

 

 


