
Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu postaci w nowym uniwersumrecyklingu: Twoim bohaterem może być 

każda postać, która swój początek wzięła ze świata odpadów: starego tostera, lodówki, laptopa czy zabawki na 

baterie.Może nim być butelka po mleku albo twój smartfon. Najważniejsze to bardzo dokładnie go opisać: jakie 

są jego główne cechy, jego słabe i mocne strony oraznajważniejsze umiejętności.  

W tej grze edukacyjnej, każdy uczestnik ma możliwość stworzenia takiej postaci uniwersum, w której zasada jest 

jedna: wszystko nadaje się do recyklingu. Możesz wyobrazić sobie postać ze stali lub tytanu, albo papieru, a nawet 

plastiku. W świecie recyklingu może pełnić konkretną rolę. Uczestnikmusi określić w jakich zadaniach jego bohater 

dobrze się sprawdzi. Musi określić na czym polega jego siła, wytrzymałość, czy postać będzie toksyczna oraz jak 

reaguje z żywiołami: czy jest odporna na ogień, wodę, czy utlenia się w kontakcie z powietrzem.   

Chcemy wiedzieć kiedy i w jakich okolicznościachbędzie możnatę postać ulepszyć.Jeśli to będzie stalowy toster – 

tosterowe wnętrze zawsze jest ze stali, choć obudowa plastikowa – to być może w jakiejś sytuacji twój toster otrzyma 

domieszkę wolframu. O wiele bardziej mobilna od stalowego tostera będzie okrągła aluminiowa puszka: jej atut 

to odpornośćna wodę, trzeba będzie jednak uważać na ogień. Miedziane kable czy szklane butelki bez względu na 

sytuację, w której ich użyjemy, mogą odrodzić się nieskończoną ilość razy, mogą być nieśmiertelne.   

Każdy, kto spojrzy na Twoją postać, dziękiwyjaśnieniom, zrozumie o jaki przedmiot chodzi. Teraz trzeba tylko tę 

postać wykonać w skali 1:1 i wytłumaczyć nam zasadę jej działania.   

Zacznij od znalezieniainformacji,  które mogą się przydać w tworzeniu postaci.Oto kilka przykładów:  

Przykład I. Bateria i akumulator.  

Aby poprawnie spełniały swoją funkcję, baterie i akumulatory wykorzystują metale takie jak: cynk, mangan, nikiel, 

kadm, żelazo, kobalt, ołów itp. Każdy inaczej wygląda: cynk jest błękitno-biały i kruchy, mangan jest srebrzysty o 

różowym połysku, nikiel jest srebrzysto-biały ze złotym odcieniem, kadm można łatwo pokroić nożem, żelazo tworzy 

stopy z węglem, dzięki czemu zyskuje nowe właściwości. Kobaltu używano do barwienia szkła na piękny, niebieski 

kolor.   

Baterie i akumulatory są bardzo niebezpiecznymi odpadami, ponieważ zawierają dużo metali ciężkich. Kiedy metale 

ciężkie trafią do przyrody, mogą być toksyczne dla ludzi i zwierząt. Wszystkie rodzaje baterii nadają się do recyklingu: 

bateria w radiu lub latarce, bateria guzikowa w kalkulatorze czy zegarku, bateria w starym telefonie lub laptopie.   

Mamybaterie jednorazowe i akumulatorki wielorazowego użytku. Akumulator można wielokrotnie naładować, jego 

żywotność jest o wiele dłuższa niż zwykłej baterii. Akumulatory wymagają ładowania. Mogą się częściowo rozładować, 

gdy nie są używane.   

Odzyskane z baterii metale można wykorzystać ponownie do produkcji innych przedmiotów codziennego użytku, takich 

jak sztućce ze stali nierdzewnej, słupki parkingowe, elementy metalowe, blachy, a nawet nowe baterie.   

Przykład II: smartfon  

Do komunikowania się, słuchania muzyki, korzystania z <span class="EOP SCXW163689717 BCX0" data-ccp-p 

 


