TECHNIKA 14.05.2020
kl. IV b
Zapisujemy w zeszycie temat dzisiejszej lekcji.
Temat lekcji: Jak dbać o ziemię.
Proszę otworzyć podręcznik na stronie 64. Przeczytaj tekst :Śmietnik - i co dalej ?
Zapisz w zeszycie.
1. Ważne pojęcia:
ODPADY:
- to produkty nadające się do ponownego przetworzenia czyli surowce wtórne
- to produkty nie mające dalszego zastosowania czyli resztki (są spalane lub
składowane na wysypiskach)
- odpady niebezpieczne: to zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, stare
baterie, zużyte żarówki
RECYKLING
obejmuje
odzyskiwanie
surowców
z
wykorzystywanie ich do produkcji nowych, poszukiwanych towarów.

produktów

odpadowych

Z odpadów organicznych (resztki jedzenia, liście, gałązki) uzyskuje się nawozy.
Z zużytych metalowych przedmiotów czyli złomu można po przetopieniu wykonać nowe gotowe
materiały.
Z makulatury (zużyte gazety, książki, papier, tektura) można wyprodukować nowe gazety lub opakowania.
Ćw.1 str 64. Proszę przerysować i przepisać tabelkę do zeszytu.
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2. Dlaczego warto segregować śmieci.
- aby wykorzystać je jako surowce do ponownego przetworzenia,w ten sposób ogranicza się
ilość śmieci składowanych na wysypiskach
- zmniejsza się w ten sposób zanieczyszczenie środowiska naturalnego
- oszczędza się energię i surowce potrzebne do wyprodukowania nowych surowców
Teraz otwórzcie podręcznik na stronie 66. Przeczytajcie informacje z tej strony oraz obejrzyjcie rysunki
dotyczące segregowania śmieci.
Przeczytajcie również i obejrzyjcie ten , który zamieściłam wam w lekcji. są tu dodatkowe informacje na
temat segregacji.

3.Przyczyny zanieczyszczenia środowiska:
-wyrzucanie odpadów w lasach,do rzek i w innych miejscach do tego nie przeznaczonych
Praca domowa :
Narysuj w zeszycie 4 pojemniki w kolorach:
• niebieskim na papier,
• zielonym- na szkło,
• żółtym- na plastik i metale
• brązowym- na odpady biodegradowalne
Pod nimi wpisz te śmieci które powinny być wrzucone do danego pojemnika.
• pudełko z tektury,
• słoik po dżemie,
• nakrętka od słoika,
• reklamówka,
• butelka po wodzie gazowanej,
• skórki z banana,
• obierki z ziemniaków,
• plastikowa nakrętka od butelki,
• opakowanie foliowe po cukierkach,
• metalowa puszka,
• metalowy kapsel od butelki,
• butelka po oleju,
• przeczytane gazety,
• butelka po szamponie,
• papierowa torebka
• słoik po musztardzie
Zdjęcie pracy domowej proszę przesłać na adres e mail
iralawniczek@interia.pl
do 29.05.2020.
Pozdrawiam mgr Irena Ławniczek
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