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OFF-TIK - upcycling w edukacji ekologicznej



Upcycling – nowy poziom recyklingu?

upcycle

/ˈʌpsʌɪk(ə)l/

verb

gerund or present participle: upcycling

reuse (discarded objects or material) in such a way as to create a product

of higher quality or value than the original.

"the opportunity to upcycle trash, or turn it into new products, was vast"



Co to upcycling?

https://pinkupcycling.com/wp-content/uploads/2018/07/upcycle-image.png



Zdjęcie @peoplesdesignlab

“At the end of the day, we realised we were actually 

just throwing our money into the landfill”

"Pod koniec dnia, zdaliśmy sobie sprawę, że właśnie

wyrzucamy nasze pieniądze na wysypisko."

Kate Meads

https://www.instagram.com/p/BRlZ-goFzYk/


Wzrost świadomości



Duże marki
=

Duża odpowiedzialność?

• https://www.adidas.com
/us/sustainability

• https://endplasticwaste.
org/members/

https://www.adidas.com/us/sustainability
https://endplasticwaste.org/members/






Recyklomaty



Inteligentne eko miasta

Szczecin - ławka solarna = powerbank. eco mural w Warszawie

źródło: https://ecoevolution.org/ekomural-deyna/



Jak podkręcić recykling?

Wtedy i teraz

Photos retro.pewex.pl, 123rf.com



Umiejętności 
poziom 

wyżej

• Zamiast kupować zrób to sam



stwórz własne gry zamiast płacić za cudze



• Instrument ze śmieci? Czemu nie

• Zaprogramuj go z MakeyMakey



Recycled Monsters by 2nd graders 
from Primary School no 1

in Skarżysko-Kamienna

 Photos by Mrs Iwona Łuszczyńska

DIY







https://www.facebook.com/MajaOdkrywa/photos/a.1047291910023

19/208128587329045/

Zabawka tunel! 👶

czas wykonania - 5 minut.

trudność - zero.

ciepła kawa - wypita



Zabawki z młodości

Telefony z puszek

• Puszki

• Taśma

• Sznurek

• Wykałaczki lub spinacze



https://lemonlimeadventures.com/recycled-diy-can-telephones-simple-science-for-kids/

3 kroki:

1. oklej puszki taśmą
2. zrób w denku puszki 

dziurkę
3. Przełóż sznurek z 

zawiązaną na kocu 

wykałaczką przez jedną
I drugą puszkę

GOTOWE!



Zbudujmy coś razem!

Potrzebujesz:
• Sztywną rolkę z tektury np. po folii lub papierze

• gumkę recepturkę

• drewnianą łyżkę

• pocisk np. Orzech, kulkę papieru, gumkę





Wynalazek po nowemu

Szczoteczka do zębów
+
plastelina
+
silnik wibracji np. Z telefonu

=

Własnoręcznie zrobiony robot zabawka Hexabug

Upcycling + STEM = 



https://youtu.be/ARGl0hM

Kht0
https://www.facebook.com/watch

/?v=631233980765531

https://youtu.be/ARGl0hMKht0
https://www.facebook.com/watch/?v=631233980765531


Projekt:

Siłownia na podwórku

• Stare rury = nowy "plac zabaw"



Drabina z starej huśtawki



Nadzieja na przyszłość
=

Zero waste plan

• Od recyklingu przez upcykling do planu zero 
odpadów



A ty?

Czy segregujesz, wykorzystujesz
ponownie śmieci?

Podziel się swoją historią!


