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Czy wiesz, że: Biodegradacja to proces 
naturalnego rozkładu substancji przez bakterie i grzyby.

Dawni mieszkańcy Borów 
Tucholskich żyli z dobrodziejstw 

jakie dawała im natura. Wspólnie 
tworzyli harmonię i porządek. Puszczą 
tucholską opiekował się i nadal to 
czyni legendarny Borowy Dziad. Jego 
usposobienie wobec ludzi do dziś w 
dużym stopniu zależy od tego jaki jest 
ich stosunek do lasu. Potrafi wciągnąć 
wędrowca w głąb puszczy i zgubić w 
gęstwinie. Dzieciom z kolei wysypuje 
z koszyków grzyby i jagody. Czasami 
wypędza człowieka zaśmiecającego las 
i okolice, wygrażając swoim sękatym 
kijem. Zdarza się też, że wyprowadza 
z lasu zbłąkanych ludzi, prowadząc ich 
do najbliższej ludzkiej osady.

ODPADY TE 

SĄ CZĘŚCIĄ NATURY 

I ULEGAJĄ BIODEGRADACJI  

NIE ZAŚMIECAJĄC  

ŚRODOWISKA

E EC D
Borowy Dziad to:

Śmieci

ZADANIE
Wpisz w liściu dębowym 

jakie naturalne  
elementy środowiska 

do życia wykorzystuje 
Borowy.
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Zeszyt edukacyjny

ZADANIEPrzejdź labirynt, 
a dowiesz się, gdzie 
znajduje się źródło odpadów.

Człowiek zawsze szukał nowych 
rozwiązań. Idąc po prostu 

za wymogami swoich czasów, 
od bardzo dawna reagował zarówno 
na rzeczywiste jak i wymyślone 
potrzeby, np. modę. 

Rozwijając się, często podpatrywał 
naturę chociażby w tworzeniu 
opakowań.

ZADANIE
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Czy udało nam się 

przechytrzyć przyrodę?

Przyroda zawsze doskonale 
pakuje swoje wytwory, 

a odpady, które wytwarza 
nie zaśmiecają środowiska.

W poszukiwaniu

źródła odpadów.

Śmieci
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ŚmieciZeszyt edukacyjny

Inne skutki 
zaśmiecania środowiska.

Czy wiesz, że: Pierwszy kosz na śmieci pojawił się we Francji w 1883 roku!

Czy wiesz, że: Przyrodnicy zaobserwowali, 
że w jednym „pecie” uwięzione  zostają 3 bezkręgowce.

Czy wiesz, że: Rzeka Brda 

zaopatruje w wodę pitną mieszkańców Bydgoszczy.

Dlaczego odpady muszą trafiać 
we właściwe miejsce?

Na tropie 
odpadów.

ZADANIEPrzekreśl fotografie,które przedstawiają miejsca, gdzie nie powinny trafiać odpady.

Czy wiesz ile odpadów produkujesz przez rok?

…kg odpadów co roku produkuje każdy Polak.
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ZADANIESprawdź jakich opadów wyrzucamy najwięcej? Wrysuj na podium przedstawicieliśmieciowych rekordzistów.
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W Polsce nadal na wysypiska 
śmieci trafia, aż 90% odpadów, 

dla przykładu w Szwecji tylko 3 %.

Czy wiesz, że: długopis z wymiennym wkładem 
zastępuje 12 długopisów jednorazowych

Czy wiesz, że: W Polsce  wysypiska zajmują powierzchnię, 

na której mogłoby rosnąć 1,2 mln 100- letnich drzew. 

Mogłyby one wyprodukować tlen potrzebny na dobę dla 7,5 mln ludzi.

Odpady to wielki problem, który możesz rozwiązać!

1

U J U K E D R

_ _ _ _ _ _ _

TAK NIE

2 Wykreśl co drugą literę, a poznasz drugi pomysł na odpady.

P I O S N K O T W A N G I L E
W S Y P K L O N R A Z R Y W S Z T K U I J

Poznaj trzy pomysły na zmniejszenie 

ilości odpadów.

Trzeci pomysł ukrył się w odbiciu lustrzanym, odczytaj go i wpisz.3

RECYKLUJ

_ _ _ _ _ _ _ _

Czy przeżyje Cię 

butelka po napoju? Czy wiesz, że: Czas rozkładu Twoich odpadów w warunkach naturalnych wynosi niekiedy kilka tysięcy lat?

Czy wiesz, że: Plastik to materiał sztuczny 

wyprodukowany przez człowieka ze skomplikowanych  

substancji nie występujących w przyrodzie.
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500 lat
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3 miesiące
300 lat
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- to „bomba chemiczna”. Zanieczyszcza wodę i glebę.
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ZADANIEOtocz pętlą rysunki 

3 odpadów, które nie są 

obce przyrodzie. Ulegają 

naturalnemu rozkładowi 

nie zanieczyszczając 
środowiska.

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000lata

ŚmieciZeszyt edukacyjny

Jeśli Ty, Twoja koleżanka i kolega 
- EUROPEJCZYCY zrobicie coś 

pożytecznego wokół siebie, zadbacie 
o swoje środowisko, dacie wzór innym 
i pokażecie, że można – wtedy efekty 

na pewno będą widoczne.
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Twoje odpady mogą być surowcem 
wtórnym, ale to Ty decydujesz 

o tym czy kolejny raz będzie można 
z nich wyprodukować coś nowego. 

W ten sposób chronimy swoje zdrowie 
i środowisko, a także oszczędzamy 
surowce naturalne. 

Musisz je tylko wrzucić do właściwego 
pojemnika lub worka, który otrzymasz 
w firmie zajmującej się wywozem 
Twoich odpadów.
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Drugie życie 
odpadów.

Surowcem wtórnym mogą być odpady 
wykonane z: papieru, metalu, szkła i plastiku. 

Ponad 70 % odpadów z Twojego kosza to surowce wtórne.
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USUWAJ ELEMENTY WYKONANE Z INNYCH MATERIAŁÓW, NP.: OKIENKA PLASTIKOWE, ZSZYWKI!!!

ODKRĘCAJ NAKRĘTKI!!!

OPRÓŻNIAJ ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA!!!

ZGNIATAJ!!!

WRZUCAJ: gazety, 
ulotki, zeszyty, 

książki, tekturę, 
torby i opakowania 

papierowe

NIE WRZUCAJ: 
zabrudzonego 

i tłustego papieru, 
tapet, gazet i ulotek 

lakierowanych 
lub foliowanych, 

pampersów, 
papieru faksowego 

i paragonów

WRZUCAJ: puszki 
aluminiowe i 
stalowe, metalowe 
narzędzia, rury, 
druty, drobny złom, 
folię aluminiową, 
pokrywki 
ze słoików

NIE WRZUCAJ: 
opakowań po 
aerozolach, puszek 
po farbach, sprzętu 
elektrycznego 
i elektronicznego

WRZUCAJ: słoiki 
i butelki szklane 
po napojach 
i żywności oraz 
szklane opakowania 
po kosmetykach, 
bez kapsli, 
nakrętek, korków

NIE WRZUCAJ: 
porcelany, ceramiki, 
kryształów, 
luster, żarówek, 
szkła okiennego 
i żaroodpornego

WRZUCAJ: plastikowe 
butelki „pet” 

i po kosmetykach, 
plastikowe zakrętki, 

foliowe torebki, 
reklamówki, 

UWAGA! Tu wrzucamy 
też: kartoniki 

po napojach i mleku.

NIE WRZUCAJ: 
opakowań po olejach, 

chemikaliach, farbach, 
lekach i płyt CD

To macie dużo 
do zrobienia.

Czy wiesz, że: Do 2015 r. odzysk odpadów w Polsce 

zgodnie z prawem unijnym musi wynieść 60%, 

a obecnie stanowi niespełna 9%.

ŚmieciZeszyt edukacyjny

Jak przygotować odpady 

na wyprawę recyklingową?

ZADANIEOdczytaj hasło z koła 

fortuny przeskakując 

odpowiednią ilość liter. 

Rozpocznij od litery 

w zaznaczonym polu.

-  to rewelacja

Wszystko 
w Twoich rękach.
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ŚmieciZeszyt edukacyjny

Zostań recyklerem, a nie śmieciarzem.

ZADANIE
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Odpady w kolorowych pojemnikach to surowce wtórne. I co dalej…?
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Ze starego
coś nowego.

Czy wiesz, że: z 35 zużytych butelek „pet” można wyprodukować jedną bluzę 

z polaru. Tymczasem energia odzyskana z przetworzenia jednej torby plastikowej, 

pozwala np. przez 10 minut oświetlać pokój 60-watową żarówką.

Plastik 

można 

przetwarzać 

nieskończenie 

wiele razy.

Każde kolejne 

wykorzystanie 

makulatury 

skraca długość 

włókien celulozowych,

dlatego też papier 

można poddawać 

5- krotnemu 

recyklingowi.

Czy wiesz, że: 1 tona papieru wyprodukowana 

z makulatury pozwala zaoszczędzić 17 drzew.
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Szkło - to materiał wyprodukowany z piasku, który można wykorzystywać nieskończenie wiele razy.

Złom - to materiał 
wyprodukowany 

ze złóż naturalnych 
rud metali, także jest 

nieśmiertelny. 

Czy wiesz, że: Przetopienie 1 t złomu aluminiowego 

pozwala zaoszczędzić 4 t rud metali.

Czy wiesz, że: 1 t stłuczki szklanej pozwala zaoszczędzić 800 kg piasku oraz energię potrzebną do świecenia 100 W żarówki przez 4 godziny.

To super pomysł. 
Przetwarzamy to, co już 
raz powstało. Będziemy 
mieć czyste powietrze 

i  bujną zieleń.

To odpady:

WKAYWO KO

O Z

Zawierają metale ciężkie, takie jak: rtęć, ołów, kadm oraz toksyczne substancje chemiczne.

Zagrażają zdrowiu i życiu 

Twojej rodziny oraz środowisku. 

One też wymagają selektywnej zbiórki 

do odpowiednich pojemników, ponieważ 

niezbędne jest ich unieszkodliwianie.

Pojemniki na baterie znajdują się w szkołach, instytucjach i sklepach.

Czy wiesz, że: Ta bateria jest w stanie skazić 

1m3 gleby i zatruć 400 l wody.

ŚmieciZeszyt edukacyjny

Co zrobić z odpadami, które nie są surowcami wtórnymi i nie trafiły do kolorowych pojemników?

Muszą trafić 
w dobre ręce!
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Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) 
oraz żarówki oddawaj do firmy 

wywożącej odpady z Twojej miejscowości 
lub w sklepie przy zakupie nowych.

W ostatnim roku Polacy kupili ponad 10 mln 
telefonów komórkowych.

Czy wiesz, że: Za wrzucenie zużytych sprzętów elektrycznych 

i elektronicznych do śmietnika lub porzucenie na łonie natury 

grozi kara grzywny nawet do 5 tys. złotych.

Czy wiesz, że: Oczyszczalnie ścieków nie radzą sobie dobrze 

z takimi substancjami, a ich obecność w wodzie sprawia, 

że bakterie i wirusy uodparniają się na nie.

Czy wiesz, że: Twój stary telefon może być zdemontowany w celu odzyskania surowców wtórnych. Z tony telefonów komórkowych można odzyskać 100 kg miedzi, 3 kg srebra i 150 g złota.

Pojemnik na przeterminowane leki
znajdziesz w aptece.

Nigdy 
nie wrzucaj 

leków do

Jasne, że tak. Możesz go 

wrzucić do pojemnika na 

kompost w Twoim ogrodzie 

lub do brązowego worka, 

który otrzymasz w firmie 

wywożącej odpady.

Czy wiesz, że: Kompostowanie 

to najstarsza metoda recyklingu.

Czyli wracacie 
do korzeni!

Odpady organiczne, 
które możesz przeznaczyć na kompost:

TAK
- zwiędłe kwiaty

- resztki warzyw i owoców

- skorupki jaj

- fusy od kawy i herbaty

- suchy chleb

- skoszona trawa, opadłe liście, kora

- trociny

- popiół po spaleniu drewna

- niebielony papier

NIE
- rośliny zaatakowane chorobami  lub pasożytami- nieumyte skórki owoców cytrusowych i bananów- odchody psów i kotów- nabiał, tłuszcz, resztki ryb i mięsa- niedopałki papierosów- szkło, metal tworzywa sztuczne- popiół po spaleniu węgla- kolorowo zadrukowany papier

ŚmieciZeszyt edukacyjny

Czy zwiędły kwiat komuś się jeszcze przyda?
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Zeszyt edukacyjny

Czy wiesz, że: 4 - osobowa 

rodzina w ciągu roku 

produkuje 230 kg bioodpadów.

Kompostownik 
w ogrodzie 
to skarbonka, 
w której 
zbieramy na

Pamiętaj!
Bez zszywek ten zeszyt to surowiec wtórny


