VALORILE MEDIULUI

RECICLAREA PLASTICUL NU E
FANTASTIC

7-11

20-25

1-2 ore

• Urmărirea cunoștințelor și practicilor care conduc la decizii și un stil de viață mai ecologic
• Obținerea /dezvoltarea competențelor de reducere, refolosire și reciclare a plasticului
• Obținerea înțelegerii conceptului de practici verzi
Reciclarea ca subiect de studiu poate ﬁ diﬁcil, deoarece conceptul este foarte abstract mai ales
pentru copiii tineri. Poate ﬁ diﬁcil de înțeles că plasticul nu dispare ci rămâne de cele mai multe
ori în depozitele de deșeuri – sau ceea ce este și mai rău, în natură.
• A obține / a forma obiceiuri de reciclare
• A recicla un produs de plastic folosit

• Coșuri de reciclat
• Sticle de plastic pentru detergent lichid de exemplu: balsam
• Foarfecă
• Lipici
• Carton colorat sau pâslă
• Creioane care pot ﬁ folosite pe suprafață de plastic, fără să păteze
• Ață

Step by step plan on how to implement learning materials in learning surroundings.
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«Every school in the country should put sustainability at the heart of its thinking» (DE
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Workshop

Provide clean plastic bottles for liquid detergent like softener. You also need scissors, glue
and strings. Help students to prepare animals or phantasy creatures (see picture) and hang t
for decoration.
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