Ćwiczenia aktywizujące

Zagadka logiczna (gimnazjum)
zadanie indywidualne
czas potrzebny na realizację: 20-30 minut

Karolina, Emilka, Ola i Ewa mają wspólny cel: chcą żyć w czystym, zdrowym świecie, w którym nie trzeba
się zamartwiać o to, gdzie powstanie następne składowisko odpadów. Wiadomo, że nikt nie chce mieszkać
w pobliżu takiego miejsca i każda budowa nowego składowiska wiąże się z licznymi protestami okolicznych
mieszkańców. Nasze bohaterki chcą być odpowiedzialnymi konsumentkami, każda z nich na co dzień przestrzega zasady 3R oraz realizuje ciekawy pomysł na to, jak ograniczać ilość powstających odpadów i konsekwentnie go realizuje.
Ich pomysły to:
z wynajdywanie na pchlich targach i śmietnikach starych rowerów, naprawianie ich, malowanie w ciekawe,
modne wzory, a później sprzedawanie przyjaciołom i znajomym,
z zorganizowanie platformy internetowej „Ciuszkobranie˝, skierowanej do młodych rodziców, służącej do
darmowej wymiany ubranek dziecięcych,
z comiesięczne organizowanie w domu kultury otwartej wymiany książek, każdy może tu przyjść
z książkami które już przeczytał i zamienić je na takie, które go interesują,
z projektowanie i wykonywanie artystycznej biżuterii z niepotrzebnych przedmiotów, drucików, nakrętek,
kapsli, drewienek, filcu czy części komputerowych.
Dziewczyny łączy przyjaźń i zamiłowanie do przyrody, ale każda z nich na co dzień zajmuje się czymś innym: jest tu lekarka, graficzka z agencji reklamowej, projektantka ogrodów i właścicielka kawiarni.
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Karolina pracuje w agencji reklamowej, która specjalizuje się w kampaniach społecznych.
Pani, która organizuje wymianę książek, opiekuje się chorymi w szpitalu na oddziale położniczym.
Ewa nie prowadzi kawiarni.
Autorska kolekcja biżuterii z recyklingu nie jest dziełem Oli.
Karolina nie prowadzi strony internetowej.
Emila nie jest okulistką ani nie daje starym rowerom drugiego życia.
Ewa nie organizuje wymiany książek, a Ola nie projektuje ogrodów.
Pani, która prowadzi kawiarnię, nie umożliwia młodym rodzicom wymiany ubrań przez Internet.

Rozwiązanie:
Karolina, graficzka reklamowa, naprawia rowery; Emilka, prowadzi kawiarnię, robi biżuterię; Ola, lekarz, organizuje wymiany książek;
Ewa, projektantka ogrodów, ciuszkobranie
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Odgadnij, jakie pomysły na ograniczenie ilości odpadów miały poszczególne dziewczyny i kim są z zawodu.
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Tu wpisz rozwiązanie:
Karolina z zawodu jest ……………………………………………………………… i ………………....................................………………………………………………
Emilia jest ……………………………………………………………… i ………………………………………………...............................................................………………
Ola jest ……………………………………………………………… i ………………………………………………………………......................................................................
Ewa zajmuje się ……………………………………………………………… i …………………………………………………………...................................................……
Na zakończenie możesz narysować jednego z bohaterów zagadki w jego miejscu pracy. Pokaż na rysunku,
w jaki sposób chroni on środowisko.
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