SEGREGUJ – GRA TERENOWA DLA MŁODZIEŻY
MIEJSCE GRY:
Proponujemy przeprowadzić grę na zewnątrz – w pobliskim parku, na terenie wokół firmy, szkoły,
uczelni. Jednak może ona zostać przeprowadzona również wewnątrz budynku.
UCZESTNICY:
W grze mogą uczestniczyć zarówno pojedynczy uczestnicy, jak i drużyny.
ZASADY GRY:
Gra polega na dotarciu w 8 wyznaczonych miejsc, w których ukryte są zadania promujące prawidłowe
zasady segregacji odpadów oraz świadome zakupy. Dane miejsca mogą wskazywać strzałki lub mapa
przygotowana przez prowadzącego grę. W każdym z miejsc uczestnik /grupa uzyskuje hasło bądź
rekwizyt potrzebny do rozwiązania zadania, które jest na końcu gry. Gracz/drużyna musi uzbierać 8
haseł, które w punkcie końcowym wpisze do krzyżówki i odda prowadzącemu grę. Możliwe jest
wprowadzenie rywalizacji poprzez prowadzenie pomiaru czasu. Kto/która drużyna prawidłowo
wykona wszystkie zadania w najkrótszym czasie – wygrywa.
Aby zorganizować grę należy wybrać PROWADZĄCEGO GRĘ, którego zadaniem jest:
- przygotowanie materiałów potrzebnych do jej przeprowadzenia (spis poniżej),
- wyznaczenie punktów zadaniowych
- oznaczenie drogi do nich,
- kontrola nad poprawnością wykonania zadań
- ewentualny pomiar czasu poszczególnych uczestników/drużyn.
PRZEDMIOTY POTRZEDNE DO PRZEPROWADZENIA GRY:
1. Wydrukowane 8 zadań (zadania znajdują się poniżej) oraz 8 kopert na zadania dla każdej z grup
2. Wydrukowana krzyżówka (ilość zależna od ilości osób lub drużyn – w przypadku 4 drużyn – 4
butelki)
3. PRZEDMIOTY: SZKLANKA, WAZON, LUSTERKO, FILIŻANKA Z PORCELANY, ŻARÓWKA, KIELISZEK,
4. Plastikowe butelki po napojach, torby na zakupy, długopisy (ilość zależna od ilości osób lub
drużyn w przypadku 4 drużyn – 4 butelki, 4 torby)

PRZYŁĄCZCIE SIĘ DO OBCHODÓW 12 EDYCJI DNIA BEZ ŚMIECENIA. DOBREJ ZABAWY!

Kampania DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA jest elementem projektu „Kultura Segregacji” prowadzonego przez
Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A. w ramach publicznych kampanii edukacyjnych.

1 ZADANIE
Ze wskazanych liter z fragmentu dzieła A. Mickiewicza utwórz hasło, a następnie wypełnij lukę
w poniższym zdaniu.
Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie,
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.
86
litera

22
litera

29
litera

60
litera

69
litera

A.Mickiewicz Pan Tadeusz

Uzupełnij: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w mojej gminie znajduje się (podaj
adres)
...................................................................................................................................................................
(Jeśli nie wiesz skorzystaj z Internetu. Informację można znaleźć na stronie urzędu gminy)
Można oddać tam m. in.: przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, świetlówki energooszczędne,
gruz.

2 ZADANIE
W miejscu zadania uczestnicy znajdują przedmioty (szklankę, wazon, lusterko, filiżankę z porcelany,
żarówkę, kieliszek) oraz następującą informację wydrukowaną na papierze „TYCH PRZEDMIOTÓW
NIE SEGREGUJEMY ZE SZKŁEM, A WYRZUCAMY DO POJEMNIKA NA ODPADY ZMIESZANE. Dodatkowo
otrzymują poniższe zadanie:

Odgadnij Hasło:

…..to rodzaj ceramiki wynaleziony w Chinach, z której często wykonane są filiżanki.
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3 ZADANIE
Uczestnicy znajdują butelkę PET (butelkę po napoju np. wodzie mineralnej) i kartkę z hasłem do
uzupełnienia

…………………………………………….………BUTELKĘ ZANIM WRZUCISZ DO POJEMNIKA NA PLASTIK I METAL
aby zajmowała mniej miejsca.
ZANIM OPUŚCISZ PUNKT ZADANIOWY WYKONAJ TO ZE ZNALEZIONĄ BUTELKĄ 
(JEŚLI BUTELKA NIE ZOSTANIE ZGNIECIONA W PRZYPADKU RYWALIZACJI NA CZAS DOLICZAMY 2
MINUTY DO CZASU GRY)

4 ZADANIE
Uczestnik/drużyna znajduje TORBĘ WIELOKROTNEGO UŻYTKU i polecenie:

ZABIERZ JĄ ZE SOBĄ. PRZYDA CI SIĘ W PUNKCIE KOŃCOWYM 

5 ZADANIE
Odgadnij hasło:

Nigdy nie wyrzucaj ich do kanalizacji lub pojemnika na odpady zmieszane, a oddaj do apteki.

6 ZADANIE
Nie wrzucaj do pojemnika na papier zatłuszczonego i mocno zabrudzonego papieru oraz papierów

…………………………………………..…………………………….(np. ręczników, chusteczek). Należy wrzucić je do
pojemnika na odpady zmieszane.
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7 ZADANIE
Wyszukaj w wykreślance następujące wyrazy ODPAD, RECYKLING, BIO, PET*, SZKŁO, PAPIER, METAL
(wyrazy mogą być umieszczone poziomo, pionowo, na wspak, po skosie oraz łamane).
Z pozostałych liter czytanych kolejno w poziomie utwórz hasło pomijając literę „B”.
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...taki papier nie nadaje się do recyklingu.
*PET – politereftalan etylenu. Popularne tworzywo z którego produkowane są m.in. butelki do
napojów.

ZADANIE 8
Z pomieszanych liter utwórz hasło rozpoczynające się od litery „P” i kończące się na literze „K”, a
następnie zabierz je ze sobą.
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W punkcie końcowym czeka PROWADZACY GRĘ, który po wykonaniu 8 zadania wręcza uczestnikom
krzyżówkę, w którą muszą wpisać uzyskane w czasie gry wyrazy i odczytać hasło.

KRZYŻÓWKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
HASŁO NR 4: przedmiot z jednego z punktów z zadaniami. …..wielokrotnego użytku. Zabieraj ją
zawsze na zakupy.

Proponujemy aby na koniec gry przypomnieć uczestnikom gry gdzie u Was są pojemniki do segregacji
i jak segregować.

BYLIŚCIE Z NAMI W DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA? PRZEPROWADZILIŚCIE GRĘ TERENOWĄ?
WRZUĆCIE RELACJĘ/ZDJECIE NA STRONĘ INTERNETOWĄ /FACEBOOKA
z #ChceMiSie
i SEGREGUJCIE NA CO DZIEŃ!

Odpowiedzi: 1. PSZOK, 2. PORCELANA, 3. ZGNIEĆ, 4. TORBA, 5. LEKI, 6. HIGIENICZNYCH, 7. ZATŁUSZCZONY, 8. POJEMNIK.
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