
 
 

Program edukacyjny „Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka” 

Nowe materiały o NOWYCH etykietach energetycznych i elektrośmieciach 
 

Na platformie „Bezpieczników TAURONA” zostały zamieszczone na początku marca nowe materiały 

edukacyjne. „Etykiety energetyczne i elektrośmieci” to dwa tematy najnowszego scenariusza 

interaktywnej lekcji. Został przygotowany dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej, ale 

nauczyciele mogą go dostosować także dla starszych lub młodszych klas. Scenariusz można 

wykorzystać w nauczaniu online.  

 

Wspólnie z metodykami programu* opracowaliśmy nowy scenariusz lekcji. Jest zgodny z obowiązującymi 

podstawami programowymi. Zawiera kompendium wiedzy o etykietach energetycznych urządzeń AGD  

i pokazuje zmiany, które obowiązują w etykietowaniu od 1 marca 2021 r. Drugim tematem omawianym 

w scenariuszu są elektrośmieci. Elektrośmieci czyli wszystkie zepsute, zniszczone lub niepotrzebne 

urządzenia zasilane prądem lub bateriami.  

Uczniowie dowiedzą się dlaczego nie można ich wyrzucić na śmietnik z innymi odpadami. Nauczą się 

jak z nimi postępować, by nie szkodzić środowisku i odzyskać cenne surowce, które można wykorzystać 

do produkcji nowych urządzeń. 

 

Scenariusz jest kompletny, zawiera szczegółowy plan przeprowadzenia lekcji i wszystkie materiały 

edukacyjne, gotowe do wyświetlenia, pokazania lub wydrukowania. W tym m.in. dwa krótkie filmy 

animowane, karty pracy, quizy, zadania domowe oraz instrukcję przeprowadzenia doświadczenia. 

 

Scenariusz zajęć „Etykiety energetyczne i elektrośmieci” dostępny jest tutaj 

 

Filmy edukacyjne: „Jak czytać etykiety energetyczne?” i „Gdzie wyrzucić elektrośmieci?” 

Teksty poradnikowe dla rodziców: „Etykieta ma znaczenie” oraz „Elektrośmieci”  

 

Chcielibyśmy zachęcić Nauczycieli do pobierania scenariuszy i korzystania z platformy. Zaznaczamy, że 

udział w programie jest bezpłatny. Pełny dostęp do materiałów edukacyjnych jest możliwy po 

zalogowaniu. 

 

Platforma jest dostępna pod adresem: edukacja.bezpieczniki.tauron.pl 
 

Materiały edukacyjne dostępne na platformie: 

 14 scenariuszy zajęć 

 24 filmy edukacyjne 

 21 filmów prezentujemy także w wersjach: z audiodeskrypcją, napisami dla niesłyszących oraz 

w języku migowym 

 18 darmowych gier online 

 17 tekstów poradnikowych. 

 

*Metodykami programu są panowie: Iwo Wroński - nauczyciel fizyki z wieloletnim doświadczeniem, 

dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących STO im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, ekspert 

Społecznego Towarzystwa Oświatowego oraz dr Michał Krupiński - fizyk pracujący w Instytucie Fizyki 

Jądrowej PAN w Krakowie, popularyzator nauki. 

 

Kontakt: 

e-mail: edukacja.bezpieczniki@tauron.pl 

Koordynator programu: 

e-mail: beata.boryczko@tauron-dystrybucja.pl 

https://edukacja.bezpieczniki.tauron.pl/scenariusz/17
https://www.youtube.com/watch?v=QFmMhhiuCgQ&t
https://www.youtube.com/watch?v=Rf_Utk1kI_w
https://edukacja.bezpieczniki.tauron.pl/etykieta_ma_znaczenie
https://edukacja.bezpieczniki.tauron.pl/elektrosmieci
http://www.edukacja.bezpieczniki.tauron.pl/
mailto:edukacja.bezpieczniki@tauron.pl
mailto:beata.boryczko@tauron-dystrybucja.pl

