Učíme se třídit odpady
Vzdělávací oblast
Tematický okruh
Očekávané výstupy

Cíl hodiny

Člověk a příroda, Člověk a svět práce
Člověk a jeho svět, Pracovní činnosti
vhodné pro žáky 1. stupně (1. – 4. třída)
•
•
•
•
•
•
•
•

žák je schopen správně třídit odpad do kontejnerů
žák chápe, proč musíme třídit odpady
žák pozná materiál a určí, do kterého barevného kontejneru patří
seznámení s jednotlivými materiály – plast, papír, sklo
seznámí se s barevnými kontejnery – modrá/papír, žlutá/plast, zelená a
bílá/sklo
přiřazuje materiály a obrázky ke správným kontejnerům
správně v pracovním listu určí, co do kontejneru na sklo, plasty a papír
nepatří
správně polepí nakreslený kontejner barevným papírem

Hodinová dotace
Metody práce
Potřebné pomůcky

2 vyučovací hodiny
Společná výuka, skupinová výuka, individuální práce
Předměty z různých materiálů, malé barevné kontejnery, obrázky
s předměty, pracovní listy, pastelky, čtvrtky s nakresleným kontejnerem,
barevný papír – žlutý, modrý, zelený, lepidlo

1. Úvod

Motivace:
Učitel vypráví vymyšlený příběh o barevných kontejnerech u školy.
Seznámení žáky s cílem práce a průběhem vlastní realizace.

2. Tvoření

1. hodina: Žáci hledají ve třídě předměty vyrobené z papíru, plastu a skla.
Předměty si osahají a vyzkoušejí jejich vlastnosti. Učitel ukáže žákům malé
kontejnery a vysvětlí jim, co do kterého kontejneru patří. Rozdá žákům
obrázky s předměty. Žáci hrají hru Co kam patří? A přiřazují předměty na
obrázku ke kontejnerům – žák musí říct, co je na obrázku a kam to přiloží.
2. hodina: Žáci si vyberou kontejner nakreslený na čtvrtce a vyberou si
správný barevný papír. Natrhají si kousky papíru, které nalepí na kontejner.
Při lepení si dávají otázky, které odpady patří do jejich kontejneru.

3. Závěr

V závěru hodiny se žáci rozdělí do tří skupin a vypracují pracovní list Co do
kontejneru na plasty, papír, sklo nepatří? Společná kontrola pracovních listů.
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