
kwartalnik edukacji ekologicznej

II KWARTAŁ 2015
nr 10

c o  s ły c h a ć  u  p a ń s t w a  p u s z c z y k ó w ?  •   g r y  z  u p c y k l i n g u   •   o d p a d y  c z y  s u r o w c e ?  •   c z a r y-m a r y 
n i e  m a m  p a r y.  c o  s i ę  d z i e j e  z  g at u n k a m i ?  •   s c e n a r i u s z  l e k c j i   •   c o  t o  j e s t  z r ó w n o w a ż o n y  r o z w ó j ?

cena 14,90
(w tym 5% vat)
issn 2299-9272
indeks 297577

nakład 10 000 egz.

Ekofabryka
– czy to możliwe?ZRÓWNOWAŻONY 

Rozwój

na 
zlecenie 

w ramach publicznych 
kampanii 

edukacyjnych

Obcowanie z przyrodą  
ma być przyjemnością 
 – rozmowa z Mają Popielarską

zrównoważony rozwój  
w placówkach oświatowych





3

Drodzy Czytelnicy!

Zrównoważony rozwój – co to znaczy? Według 
uczonych, którzy wprowadzili to pojęcie, jest to pewne 
wyobrażenie przyszłych losów Ziemi jako miejsca, 
w którym obowiązują powszechne wartości solidarności, 
równości i wzajemnego szacunku pomiędzy ludźmi, gdzie 
ważna jest troska o środowisko naturalne oraz takie 
gospodarowanie zasobami naturalnymi, które pozwoli 
zaspokoić potrzeby obecnych pokoleń bez szkody dla 
ich następców, czyli pokoleń przyszłych. Czy Waszym 
zdaniem kierunek naszego rozwoju nie jest przypadkiem 
przeciwny do tego, o którym mowa powyżej? Takie 
przekonanie towarzyszy nam od pierwszego numeru 
przygód MiniLO i Anieli. Dlatego chcemy nauczyć Was, 
że nie należy kupować zbędnych produktów, lecz warto 
wybierać te z recyklingu lub nadające się do recyklingu, 
segregować odpady, by wykorzystać ponownie zawarte 
w nich surowce poprzez recykling. Jeśli zgadzacie się 
z naszymi propozycjami, zapraszamy do wspólnej zabawy 
i nauki! W bieżącym numerze próbujemy przybliżyć 
problematykę zrównoważonego rozwoju – mamy nadzieję, 
że każdy znajdzie coś dla siebie – zarówno najmłodszy 
czytelnik, jak i rodzic czy wychowawca. Jeżeli jednak nie 
znalazłeś Czytelniku jakiegoś ważnego dla Ciebie aspektu 

zrównoważonego rozwoju, czekamy na Twoje listy, e-maile, 
wpisy na facebooku. Na wszystkie odpowiemy!
Niedawno MiniLO i Aniela zostali ożywieni – możesz 
ich spotkać na kanale youtube oraz w pobliskim kinie. 
Czekamy na naszych czytelników z licznymi konkursami, 
niespodziankami i nagrodami. Wszystko po to, by zachęcić 
Was do dbania o środowisko naturalne, tak jak MiniLO i jego 
koleżanka Aniela. Przekonamy Was, że warto! Nauczycieli  

– jak zawsze – zapraszamy do Klubu EkoEdukatora. 
Z życzeniami miłej lektury,

dr Katarzyna Michniewska
ekonomista środowiskowy

Redaktor Naczelny czasopisma „MiniLO&Aniela”

P.S. Drukujemy na  papierze z recyklingu.
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Co słyChać 
u Państwa Puszczyków?

LeKcja przyrody 

Patrycja Wojtkowiak-Skóra

L ato zbliżało się wielkimi krokami. 
Słońce za dnia grzało już mocno, 

a leśna polana mieniła się intensywnymi 
odcieniami zieleni. Dookoła aż tętniło życie! 
Ptasim koncertom nie było końca, mrówki 
niestrudzenie krzątały się w okolicach 
kopców. Mniejsze i większe ssaki przemykały 
śpiesznie po okolicy, jak gdyby każdy miał 
coś pilnego do załatwienia.

– Piękny czas… – rozmarzył się młody 
puszczyk, siedząc z rodzeństwem 
wśród gałęzi starej lipy. – Lada chwila 
odbędziemy swoje pierwsze polowanie, 
gdzie pofruniemy? Spójrzcie tylko, jak 
różne są drzewa, ile pięknych roślin jest 
w naszym lesie, nie wspomnę już nawet 
o tych wszystkich smakołykach, które wciąż 
przynoszą nam rodzice! Rodzeństwo słysząc 
o jedzeniu, niemal natychmiast i chórem 
zaczęło wyliczać:

– Myszy, szczury nawet krety – wszystko 
pyszne, że o rety!
Chrząszcze, ryby oraz żaby – czy nie czas 
kolacji aby…?

– Oj! wy tylko o jednym! Do kolacji jeszcze 
hu huuu! Spójrzcie lepiej, ilu sąsiadów 
mamy… kto by pomyślał! Pojęcia nie miałem, 
że w lesie żyje tyle zwierząt, a wy? – rzucił 
w stronę rodzeństwa. 

– Hu, huuu ja też nie... – i ja tak samo! – 
odpowiadały kolejno sówki.
Mama Puszczykowa, która bezszelestnie 
pojawiła się wśród dzieci, usadowiła się na 

gałęzi i wskazała na zwierzę w dole. Miało 
ono wyjątkowo smukłą sylwetkę, brązową 
sierść na grzbiecie, nieco jaśniejszy spód 
ciała i spokojnie podgryzało trawę pod 
drzewami.

– Noo, kochani, czas na lekcję przyrody. Czy 
wiecie, kto to? – spytała.
Puszczyki zaczęły przypominać sobie słowa 
taty, który jakiś czas temu uczył malców 
o leśnych zwierzętach.

– Wiem! – krzyknęła jedna z sówek – to jeleń! 
– Hu huuu to sarna! – rzekła druga. Trzecia, 
nie chcąc być gorsza dodała: przecież pani 
sarna jest żoną pana jelenia i…

– Oj dzieci, dzieci stop! Owszem, to jest 
sarna! Ale w żadnym wypadku nie ma 
nic wspólnego z jeleniem! Musicie to 
zapamiętać! – sarna nie jest samicą jelenia! 
Ani tym bardziej jego żoną! Sowa pomyślała 
chwilę i zaczęła powoli rytmicznie śpiewać:

  Jeleń mężem pięknej sarny?– taki 
związek byłby marny.

  Chociaż oba piękne, zwinne – dwa 
gatunki całkiem inne!

  Kiedy o jeleniu mowa, pamiętajcie 
tutaj słowa:

  samiec – byk, samica – łania, taka 
para wam się kłania!

  Kiedy jest o sarnie mowa, 
pamiętajcie takie słowa:

  on – to kozioł, ona – koza, piękna 
tejże pary poza!

Dla najmłodszych
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Dla najmłodszych

Sówkom bardzo podobała się piosenka. Cała puszczykowa rodzina 
kochała muzykę i śpiew, wtórowały więc, ucząc się przy okazji 
o znanych mieszkańcach lasu. Mama wspominała właśnie o porożu, 
które występuje u samców sarny i jelenia, kiedy od strony polany dało 
się słyszeć rozmowy i śmiechy. 
To leśniczy z grupą dzieci, odpoczywali na polanie. Leśniczy opowiadał 
o drzewach i zwierzętach. Dzieci przysłuchiwały się jedząc kanapki 
i owoce. Widać było, że szanują las i jego mieszkańców, nie hałasowały. 
Po skończonym posiłku nie pozostawiły żadnych śmieci. Puszczyki 
przyglądały się ludziom w napięciu i ani drgnęły. Jakże czuły się 
docenione, kiedy leśniczy opowiadał o ich gatunku! 

Kiedy wycieczka się oddaliła, sówki jedna przez drugą zaczęły 
dopytywać mamę o to emocjonujące zdarzenie.– Mamo co to było? co? 
dlaczego oni tu… – popiskiwały.

– Kochani, powiem Wam coś bardzo ważnego. Zapamiętajcie to na 
całe życie… – zaczęła mama. Wasz dom jest miejscem wyjątkowym. 
Las jest miejscem wyjątkowym! Służy od wieków zwierzętom, sami 
widzicie, ilu różnych przedstawicieli fauny tu żyje! Żyjemy, żerujemy, 
tu rodzi się nasze potomstwo…, ale las służy też ludziom. Człowiek od 
dawna wykorzystuje drewno, leśne owoce czy grzyby. Jednak coraz 
bardziej dostrzega także to, co niematerialne: piękno krajobrazu, 
dziką przyrodę, czyste powietrze, ciszę… Coraz więcej pragnie też 
wiedzieć na temat lasu i jego mieszkańców – czego dowodem była 
choćby dzisiejsza wycieczka, widzieliście, jak ciekawe były dzieci? – 
spytała. – Dziś ludzie starają się pomóc przyrodzie, coraz częściej 
słyszy się o zalesianiu czy o przywracaniu istnienia gatunków 
wymarłych, czy zagrożonych wyginięciem. Ważne jest jedno – tego 
pragnę ja, jako wasza mama i do tego też, wydaje się, coraz mocniej 
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dążą ludzie. Chcę, aby moje wnuki i kolejne pokolenia ludzi…  
mogły żyć tu obok siebie, w dalszym ciągu spokojnie. Aby wszystkie 
elementy tej wielkiej leśnej układanki – ludzie i ich potrzeby, 
zwierzęta leśne, rośliny – żyły wspólnie, w harmonii, równowadze. 
Ważne, aby las pozostał dla potomnych przynajmniej w równie 
dobrym stanie, w jakim jest dzisiaj!
Puszczyki głęboko przeżywały słowa mamy, myślały jeszcze długo 
nad lekcją, jaką dziś otrzymały. Były dumne, że są częścią lasu. 
Bardzo chciały, aby wizja, marzenie mamy spełniły się. – Oby tak 
właśnie wyglądała nasza przyszłość… – zamyślił się najstarszy 
puszczyk. Po chwili, ku uciesze rodziny, zaczął podśpiewywać:
  –Harmonijnie, mądrze, zdrowo – dla przyrody, daję słowo!
  i dla ludzi, i dla sów… mama nam powtarza znów!
  Dla pokoleń, dla przyszłości – nie miej żadnych 
wątpliwości!

  rozwój to zrównoważony – ja podejściem tym wzruszony…
 cdn.
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Dla najmłodszych {Czyj to cień?
Dopasuj cień do odpowiedniego zwierzęcia. 
Które z przedstawionych na rysunku są 
zagrożone wyginięciem? 

Zwierzęta zagrożone wyginięciem: wąż eskulapa, żubr, żbik, świstak, foka, wilk
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Królestwo
motyli

Na naszej łące rozgościły 
się różnorodne motyle. 

Pokoloruj obrazek,  
a zobaczysz, jakie  

są piękne. 
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z MiniLO i Anielą
Czy wiecie, o jakich odpadach mowa? 

Autor: Małgorzata Koperska

zgaduj
Odpowiedzi: 1) elektroodpady, 2) tworzywa sztuczne, 3) metale, 4) szkło, 5) bioodpady, 6) papier

1
Urządzenia elektryczne

gdy popsute - niepraktyczne.
Przerób ich jest tu wskazany,

gdyż metale otrzymamy:
cynę, srebro, nawet złoto.
Odzyskamy je z ochotą!

2
Kubki, worki, PET butelki
nabawiwszy się usterki,
winny być segregowane,

w recyklingu przetwarzane.
Z nich polary lub dywany

oraz dźwiękochłonne  
ekrany.
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3
Kapsle, puszki, druty, śruby,
pręt cieniutki, łańcuch gruby,

ten z żelaza lub stalowy,
przetapiany jest na nowy.
Kruszce z głębi pojemnika
znowu trafią do hutnika.

4
Odpad czy surowiec cenny?

Dla hutnictwa wszak zbawienny.
Kolorowy dzban, wazonik,

szklanka lub bezbarwny słoik,
gdy stłuczone – przekształcane
w szkła optyczne, kulki szklane.

5
Resztki z kuchni, trawę, liście

sortujemy, oczywiście,
nawóz z nich jest doskonały,
by nam kwiatki wyrastały
na podłożu kompostowym,

dla roślinek bardzo zdrowym.

6
Produkcja makulatury
niszczy zasoby natury.

Tu recykling pomoc niesie,
oszczędzając drzewa w lesie.

W taki sposób otrzymamy
gazet, książek kilogramy.

W ostatnim numerze „MinilO&Aniela” zakradł się 
błąd – myląco oznaczyliśmy kolory pojemników na s. 11. 
Pamiętajmy, że mogą mieć one różne kolory w różnych 
gminach, dlatego zawsze warto czytać umieszczone na nich 
napisy. Dziękujemy za czujność i pomoc Panu Witoldowi 

Podgórskiemu z firmy ESE Sp. z o.o., 
która produkuje nowoczesne pojemniki 
na odpady.

Może spróbujecie napisać własne 
wierszyki – zagadki na temat 
odpadów? Zachęcamy was do 
ich nadsyłania do naszej redakcji 

– najciekawsze opublikujemy.
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Nareszcie wakacje! Zapewne spędzacie teraz dużo czasu na 
świeżym powietrzu. MiniLO i Aniela także – uwielbiają wszelkie 

podwórkowe zabawy! Zdradzą Wam dziś sekret, jak w łatwy sposób 
wykonać gry z upcyklingu, które z pewnością urozmaicą Wasz 
wolny czas. Wykorzystajcie je podczas wakacyjnych wyjazdów, 

postojów w podróży, letnich pikników i codziennych zabaw.

Gry z upcyklingu

Kręgle z butelek

potrzebujesz:
•  co najmniej 6 pustych plastikowych 

butelek po wodzie mineralnej, mleku 
lub innych napojach z zakrętkami,

•  piłkę.

Opróżnione butelki możesz napełnić 
odrobiną piasku lub wody, aby się 

nie przewracały. 

zasady gry:
Wersja dla młodszych: Ustalcie ilość rund 

– na przykład cztery. Wygrywa ten, kto strąci 
jak największą liczbę kręgli we wszystkich 
rundach. Wersja dla starszych (potrzebnych 
jest 10 butelek): Gra składa się z 10 rund po 
dwa rzuty. Skorzystaj ze specjalnej punktacji, 
jak w prawdziwych kręglach.

STrIKe – wszystkie 10 kręgli, strącone 
za pierwszym razem. Gracz otrzymuje 
maksymalną liczbę – 10 punktów oraz 
dodatkową łączną liczbę punktów, zdobytych 
podczas dwóch następnych rzutów kulą.

Spare – wszystkie 10 kręgli strącone 
w jednej rundzie. Gracz otrzymuje 10 punktów 
za rundę oraz dodatkowo liczbę punktów, 
zdobytych podczas następnego rzutu.

opeN FraMe – w trakcie jednej rundy nie 
zostały stracone wszystkie kręgle. Gracz 
otrzymuje tyle punktów, ile stracił kręgli.

MISS – gracz w ogóle nie trafia w kręgle 
w trakcie rundy.
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Kółko i krzyżyk

potrzebujesz:
•  10 kapsli lub zakrętek plastikowych 

od butelek (najlepiej dwa razy po pięć 
jednego koloru),

•  ewentualnie kartkę lub tekturkę do 
narysowania planszy.

Narysuj na kartce A4 planszę jak na 
rysunku, możesz też narysować ją 
patykiem na piasku lub ziemi.

zasady gry:
Na poszczególnych polach gracze 
stawiają na przemian zakrętki na styl 
gry kółko i krzyżyk. Gdy któryś z graczy 
stworzy linię trzech zakrętek jednego 
koloru, zostaje zwycięzcą. Gdy wszystkie 
pola są zajęte i nie zostaje utworzona 
linia, gra kończy się remisem.

Dla najmłodszych

Znajdź mnie!

potrzebujesz:
•  trzy kubeczki po jogurtach,

•  szklaną kulkę lub inny niewielki 
przedmiot (monetę, kostkę do gry).

zasady gry:
Pod jednym z kubeczków ukryj niewielki 
przedmiot. Zmień błyskawicznie 
ustawienie kubków. Druga osoba 
wskazuje kubek skrywający przedmiot. 
Jeśli wskaże właściwie – wygrywa.   jB
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Kto tu taK
naśmiecił?

Pomóż MiniLO i Anieli 
pozbierać wszystkie butelki, 
puszki i stare gazety. Wpisz 
w odpowiednich okienkach,

ile ich było.
BuTeLKI peT

puSzKI

gazeTy

Odpowiedzi: butelki PET – 15, puszki – 13, gazety – 9
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EkoAnagramy
Przestaw litery w każdym 
wyrazie w ten sposób, aby 
otrzymać nowe słowo:

SZKODY  »  O _ Z Y _ K

LATEM  »  M E _ _ L

PODDA  »  O _ P _ D

Rozwiąż EkoRebusy 

HA S ŁO

+

HA S ŁO

HA S ŁO

TOR
C +

błKO

YKaTKa

+

ZKa

ST      ER=RE

+

MOTO

+

wiK

Odpowiedzi:  
Ekoanagramy: odzysk, metal, odpad; 
Ekorebusy: segregacja, surowiec, recykling

ekołamigłówki



Czy wiesz, że…

•  Kakaowiec pochodzi z lasów tropikalnych 
Ameryki Południowej i Środkowej, jest szeroko 
rozpowszechniony w uprawie. Największe 
powierzchnie upraw znajdują się obecnie w Afryce. 

•  Według legendy drzewo kakaowca zostało 
ludziom podarowane przez jednego z azteckich 
bogów, od którego imienia – Quetzalcoalt, 
pochodzi nazwa Xocolatl. Był to pierwszy napój 
wytwarzany z kakao. 

•  Dla Azteków ziarna kakaowca były bardzo 
cenne. Pełniły funkcję waluty i przysmaku 
przeznaczonego dla wyższych warstw 
społecznych oraz wojowników. 

•  Biała czekolada jest wyrobem cukierniczym, a nie 
czekoladą, ponieważ nie zawiera w sobie kakao.

•  Kakao do Europy sprowadził 
Krzysztof Kolumb.

•  Alpiniści i polarnicy 
mają czekoladę 
zawsze pod ręką. 
To awaryjne 
źródło energii. 
100 gramów 
czekolady 
ma około 
500-700 
kcal.
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KaKao 
rośnie na drzewach

Gorzka, nadziewana, truskawkowa, 
z orzechami, bakaliami, mleczna… 

Czy już wiecie, o czym mowa? 

Owoce z ziarnami, 
które są podstawą 
do wytworzenia 
czekolady, rosną na 
drzewach kakaowca 
(łac. Theobroma  cacao).
Drzewa te kwitną przez 
cały czas. ich kwiaty 
o białych lub różowych 
płatkach rosną w małych 
skupiskach na pniu 
i położonych niżej 
gałęziach.

Rolnicy za 
pomocą krótkich, 
zakrzywionych 
noży, nałożonych 
na długie kije 
zbierają ręcznie 
owoce kakaowca.  
następnie, aby 
wydobyć z nich 
ziarna, rozcinają 
je za pomocą 
maczety.
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W ten sposób 
zebrane ziarna, 
układa się 
w skrzyniach 
i okrywa liśćmi 
bananowca. 
Tydzień zajmuje 
fermentacja, 
wtedy zmieniają 
kolor na brązowy 
i zaczynają 
pachnieć jak 
czekolada. 

Ziarna transportuje się do 
fabryki czekolady, gdzie 
poddawane są selekcji 
i obróbce. Są czyszczone 
i łuskane.  Potem ściera 
się je w specjalnych 
młynkach  do uzyskania 
płynnej masy kakaowej. 
Taką masę miesza się 
z masłem kakaowym, 
mlekiem i cukrem.  
Dopiero z takiej bazy robi 
się czekoladę. 

Czy znasz ten znak?

To znak Koalicji Sprawiedliwego 
Handlu.
W Afryce na farmach 
kakaowca do pracy 
zmuszanych jest około 2 mln 
dzieci, które nie mają dostępu 
do edukacji oraz opieki 
zdrowotnej. Znak ten przyznaje 
się grupom farmerów, które 
nie wykorzystują do pracy 
dzieci, a kakaowiec uprawiają 
w ekologiczny sposób. Dzięki 
temu rolnicy otrzymują 
uczciwą cenę za zbiory 
kakaowca. 

MiniLO i Aniela sprawdzają etykiety, 
zanim kupią dany produkt. Poproś 
rodziców, aby przeczytali skład 
danego wyrobu przed jego zakupem. 
Wybieraj te produkty, które są 
najzdrowsze. Czekolada zawiera 
ponad 600 substancji, które 
pozytywnie działają na zdrowie 
i chronią przed wieloma 
chorobami oraz stymulują 
układ odpornościowy.   AK
Źródła: 
dr b. Ostrowska, Skąd się wzięła czekolada? Scenariusz 
lekcji, www.nauczyciele.mos.gov.pl
www.szwendalus.pl
www.wawel.com.pl  
www.poradnikzdrowie.pl

Odgadnij, co to za słowa (ułóż z anagramów)
1) APRNLAIK       2) KAWOKIECA      3) RUAPAW       4) CEZAKODLA

Odpowiedzi:
1) 2)

3) 4)

Odpowiedzi: 1 – pralinka, 2 – kakaowiec, 3 – uprawa, 4 – czekolada
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Labirynt
Pomóż MiniLO zrobić zakupy. Przeprowadź 
go przez labirynt w taki sposób, żeby kupił 
tylko to, co jest zapisane na liście. Uważaj 
na pokusy, które znajdziesz na swojej  
drodze – spróbuj je ominąć.

Lista:
CHLEB, SER, MLEKO, JABŁKO, SAŁATA, MAKARON
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Co z tym zrobić?
MiniLO i Aniela podczas  
domowych porządków znaleźli  
kilka kłopotliwych przedmiotów.  

Zastanów się, jak powinni  
z nimi postąpić:

Za m

ała blu
zka

Rozbity w
azonNietraf ony prez en

t

Przeczytane gaz ety

Kartonow
e pudełka

Popsuta zabaw
k

a

Wyrzucę do odpowiedniego 
pojemnika

Naprawię

Oddam

Zrobię z tego coś nowego
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Origami - łódka
Tym razem proponujemy coś naprawdę łatwego – papierową łódkę. 

Z niewielką pomocą rodziców poradzą z nią sobie nawet najmłodsi. Jeśli 
wykonacie ją z nieco grubszego papieru, będzie można wykorzystać ją 

do zabawy nad wodą podczas letniego wypoczynku.

1 2 3

5 6 7

4

9

8
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Ilustrowany
EkoSłowniczek

Atmosfera ziemska 
– gazowa powłoka otaczająca Ziemię,  

składa się głównie z azotu i tlenu. 

Adaptacja 
– sposób, w jaki zwierzęta i rośliny dostosowują 

się do otoczenia, chcąc w nim przetrwać – na 
przykład niedźwiedź polarny ma grube futro 

umożliwiające mu życie w niskiej temperaturze. 

Bioróżnorodność 
– to zróżnicowanie życia na Ziemi – ogromna 
liczba różnych gatunków i zwierząt żyjących 

w jednym miejscu. Lasy deszczowe słyną 
z mnogości występujących tam gatunków 
roślin i zwierząt – wiele z nich nie zostało 

jeszcze odkrytych przez człowieka.

Biomasa 
– to głównie elementy roślinne (słoma, ziarno, 

drewno), z których można uzyskać energię 
wykorzystywaną później na przykład do 

ogrzania domów. Za biomasę uznamy również 
odchody zwierząt oraz ścieki i odpadki 

komunalne.

Biodegradacja 
- to proces, w którym drobnoustroje (przy 

udziale powietrza i słońca) rozkładają różne 
substancje i materiały złożone na prostsze 

składniki.
Źródła: 
M. Conlon, Brainiac’s GO GREEN! Activity Book, Peter Pauper Press inc., new York 2008 r.
j. Wines, You can save the planet. 50 ways you can make a difference, buster books, 2008.
www.zielonaenergia.eco.pl
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Już jest  
– nasza pójdźKa!

MiniLO i Aniela adoptowali sowę pójdźkę z warszawskiego ZOO.  
Było to możliwe w ramach Honorowej Adopcji Zwierząt, która 

prowadzona jest przez Fundację Panda. Dzięki tej akcji możliwe jest 
wsparcie utrzymania zwierząt, które na co dzień są jeszcze bardziej 

dopieszczane. Cieszymy się z powiększenia naszej rodzinki i będziemy 
informować o losach pójdźki.

Nasza sówka 
Nie ma jeszcze 

imieNia. 
Może poMożecie naM 

je wyMyślić? 

Na wasze 
propozycje czekaMy 

pod adreseM MailowyM 
redakcja@MMconsulting.waw.pl 

oraz na naszyM facebooku.
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– czy to możliwe?
eKoFaBryKa

Każdego dnia korzystamy z wielu różnych przedmiotów i urządzeń. 
Często nie zdajemy sobie nawet sprawy, skąd one pochodzą i jak powstały. 
Większość z nich została wyprodukowana w jednej z wielu tysięcy fabryk, 

które działają na całym świecie. 

Fabryki to miejsca, gdzie planuje się produkcję 
podobnych przedmiotów lub urządzeń 

w bardzo dużej ilości (na przykład tysiąc takich 
samych produktów powstających w ciągu 
dnia). W jednych powstają telewizory, w innych 
ubrania, a w jeszcze innych żywność. Później 
wszystkie te produkty trafiają do nas – czyli 
konsumentów i pozwalają na wygodniejsze 
życie. Trudno byłoby nam się dziś obejść bez 
fabryk i ich wyrobów. Jednak funkcjonowanie 
każdego zakładu produkcyjnego (czyli fabryki) 
ma bardzo duży wpływ na środowisko naturalne. 
Do produkowania nowych przedmiotów 
potrzebne jest bowiem wykorzystanie dużej 

ilości energii. Dodatkowo działalność fabryk 
wiąże się z powstawaniem odpadów i substancji 
zanieczyszczających środowisko – najłatwiej 
możemy to dostrzec obserwując dymiące kominy 
fabryk. To wszystko powoduje, że zakłady 
produkcyjne zazwyczaj niekorzystnie wpływają 
na przyrodę w swoim otoczeniu. Istnieją jednak 
już takie fabryki, które prawie wcale nie szkodzą 
środowisku. Jak to możliwe? Czy potraficie 
wskazać różnice między zwykłą – „brudną” 
fabryką, a taką która jest zielona i przyjazna dla 
otoczenia? Przyjrzyjcie się ilustracjom 2 różnych 
fabryk i spróbujcie wskazać, w jaki sposób ich 
działanie wpływa na środowisko. 

Ekoedukacja
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Wykorzystanie energii 
– ekologiczna fabryka korzysta 
z nowoczesnych, energooszczędnych 
urządzeń i robotów, zaprojektowanych 
w taki sposób, by zużywały jak najmniej 
prądu. Prawdziwa ekofabryka sama 
potrafi wytworzyć potrzebną do produkcji 
energię – może to zrobić poprzez 
zamontowanie paneli słonecznych 
(energia światła), ustawienie wiatraków 
(energia wiatru) lub zamontowanie 
młynów wodnych (energia wody).

Węgiel

Zanieczyszczenie 
powietrza
z kominów ekologicznych 
fabryk nie wydobywa 
się brudny, śmierdzący 
dym. W ekofabryce dąży 
się do jak najmniejszego 
zanieczyszczania 
powietrza, a jeśli już 
ono występuje, stosuje 
się filtry wyłapujące 
zanieczyszczone cząstki. 

Dymiący 
komin

Brak 
segregacji 
odpadów

Woda 
z kranu

Wytwarzanie ścieków
– zużyta, zanieczyszczona woda staje się ściekiem. niestety, niektóre 
fabryki kierują swoje ścieki wprost do pobliskich rzek. Ekofabryka sama 
oczyszcza zabrudzoną wodę poprzez specjalne filtry i wykorzystuje 
ją ponownie. 

Ścieki 

Ekoedukacja
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Odnawialne 
źródła energii

Produkowanie odpadów
– na liniach produkujących 
nowe wyroby często pozostaje 
pewna ilość niewykorzystanych 
materiałów. W zwykłej fabryce są 
to niepotrzebne odpady. Ekologiczne 
fabryki działają w sposób 
eliminujący powstawanie odpadów 

– jeśli pojawią się jakieś niepotrzebne 
materiały, są one segregowane, 
jeszcze raz przetwarzane 
i wykorzystywane do produkcji.

Kominy 
z filtrem

Pojemniki 
do segregacji

Zużycie wody
– powstanie każdego produktu wiąże 
się ze zużyciem wody, której zasoby 
na świecie są ograniczone (na przykład 
do wyprodukowania pary jeansów potrzeba 
od kilku do kilkunastu tysięcy  litrów wody). 
W ekofabryce dąży się do jak najmniejszego 
zużycia wody – raz pobraną wodę należy 
wykorzystywać możliwie jak najdłużej. 
Ponadto niektóre ekofabryki posiadają 
zbiorniki na wodę deszczową, która może 
być później wykorzystana. 

Zbiornik  
na deszczówkę

Powstawanie nowych produktów
 – ekologiczne fabryki dbają o to, żeby ich wyroby miały jak najmniejszy wpływ 
na środowisko w całym „cyklu życia”, czyli od momentu wyprodukowania do czasu 
zużycia. Powinny więc być ekologicznie produkowane, jak najdłużej służyć osobom 
je użytkującym, a po zużyciu łatwe do przetworzenia na nowe wyroby. 

Ekoedukacja



Każde z Was może zostać małym 
ogrodnikiem! zapewnia Maja 

Popielarska czytelników swojej 
najnowszej książki pt. „Mania mała 
ogrodniczka”, adresowanej do 
najmłodszych. Jest to doskonała pozycja 
wydawnicza dla wszystkich, którzy chcą 
rozpocząć swoją przygodę z ogródkiem. 
Razem z bohaterami książki – Manią 
i jej braciszkiem Jasiem – dowiadujemy 
się między innymi dlaczego tulipany 
sadzi się jesienią i jak długo żyje 
ropucha. Wędrując wraz z bohaterami 
po ogrodzie pełnym ciekawych roślin 
i zwierząt, przekonujemy się, że jest 
to niezwykłe miejsce, a pielęgnowanie 
roślin i zdobywanie wiedzy o nich nie jest 
wcale nudne. Aby się o tym przekonać, 
warto skorzystać z rad i podpowiedzi 
zawartych w książce i spróbować założyć 
własny, choćby niewielki ogródek. Może 
to być kilka grządek obok domu, skrzynka 
balkonowa czy wspólny klasowy 

ogródek, o który będziecie dbać wspólnie 
z nauczycielami. Sianie czy sadzenie 
roślin, dbanie o nie, obserwowanie ich 
wzrostu i w końcu wspólne zbieranie 
plonów mogą być wspaniałą lekcją 
przyrody w praktyce. Warto się o tym 
przekonać. 

Mamy nadzieję, że to pierwsza, lecz 
nieostatnia książka o przygodach małej 
ogrodniczki. Zmieniająca się przyroda 
kryje jeszcze wiele tajemnic – może 
odkryjemy je razem z Manią?

Maja Popielarska, Mania mała 
ogrodniczka, ilustr. Kasia Kołodziej,  
Wyd. Muza, Warszawa 2015.

Jeżeli zaciekawiła Was książka 
o przygodach Mani, zapraszamy  
na nasz profil na facebooku – czekają  
tam na Was niespodzianki. 

Lektury MiniLO i Anieli



Czy być zielonym to znaczy czuć się źle jadąc samochodem, wytarzać się 
w trawie, wyglądać jak żaba, ogórek albo ufoludek? Nie! Być zielonym to 
znaczy rysować po dwóch stronach kartki, zapalać światło tylko wtedy, 

kiedy tego potrzebujemy, oddawać swoje za małe ubrania młodszym 
kolegom i koleżankom, szukać nowych sposobów oszczędzania energii 

i wody. Pamiętajcie, żeby przypominać dorosłym, że warto być zielonym!

c hcąc wyjaśnij pojęcie zrównoważonego rozwoju, 
zastanówmy się, co znaczą te dwa wyrazy 

oddzielnie. Zrównoważony, według Słownika 
języka polskiego, oznacza spokojny, opanowany, 
zachowujący spokój i równowagę psychiczną, 
doprowadzający do stanu równowagi. Rozwój 
natomiast to sposób rozwijania zdarzeń w czasie, 
proces zmian zachodzących w ciągu życia.

Łącząc te dwie definicje możemy określić pojęcie 
zrównoważonego rozwoju – to taki rozwój, takie 
działanie, które pozwala na zaspokojenie potrzeb 
pokoleń obecnych bez szkody dla przyszłych 
pokoleń. Wymaga on szukania takich sposobów 
życia, pracy, żeby umożliwić wszystkim ludziom 
na świecie prowadzenie zdrowego i bezpiecznego 
ekonomicznie życia, bez niszczenia środowiska i bez 
narażania przyszłego dobrobytu ludzi i planety.

Wyobraźcie sobie sytuację – w cichym, ustronnym 
miejscu, koło lasu pełnego roślin i zwierząt 
i pięknego mazurskiego jeziora osiedlili się ludzie 
i wybudowali małą wioskę. Mieszkańcy utrzymywali 
się głównie ze sprzedaży owoców i grzybów 
zebranych w lesie oraz złowionych ryb. Zaprzyjaźnili 
się z leśnymi zwierzętami. Po kilku latach wioska 
zaczęła się rozrastać, a co za tym idzie, potrzeby 
mieszkańców były coraz większe. Zaczęło brakować 
pracy, żeby się utrzymać postanowiono więc 
wybudować fabrykę. Miejsca pracy były ograniczone 

– niektórzy wciąż trudnili się pracą w lesie i połowem 
ryb. Po pewnym czasie las już nie wyglądał tak jak 
kiedyś – zanieczyszczenia z fabryki spowodowały 
ogromny ubytek leśnej fauny i flory, a wycieki 
z kutrów rybackich – zanieczyszczenie jeziora.

Czy można było zapobiec tej sytuacji? 
Czy mieszkańcy stosowali się do zasad 
zrównoważonego rozwoju? Najważniejszym celem 
działania mieszkańców był dobrobyt, nie zwracali 
oni uwagi na nieefektywne wykorzystywanie 
zasobów naturalnych, które szybko skończyły 
się przy takim tempie ich zużycia. W efekcie 
doprowadziło to do krótkotrwałej poprawy sytuacji 
materialnej społeczności zamieszkującej tę okolicę, 
co jednak z kolejnymi pokoleniami?

Czym jest zrównoważony rozwój   
i jego wpływ na środowisko

Ekoedukacja
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Musimy pamiętać o celach zrównoważonego 
rozwoju, o których na pewno zapomnieli mieszkańcy 
wioski:
1.  zaspokojenie potrzeb materialnych bez 

negatywnego oddziaływania na środowisko,
2.  myślenie o kolejnych pokoleniach – poprawiajmy 

jakość życia, jednocześnie myśląc o potomkach, 
i o tym jak byśmy chcieli, żeby im się żyło,

3.  ochrona środowiska naturalnego – zasoby 
naturalne są nieodnawialne! Wykorzystujmy 
racjonalnie to, co daje nam Ziemia.

Pamiętajcie, że każdy z nas jest odpowiedzialny 
za to, jak będzie wyglądała nasza planeta 
w przyszłości. 

Twój kolega z klasy mieszka w domu obok? Niech do 
szkoły zawozi was jedno z waszych rodziców – to 
kolejna okazja na zabawę i rozmowy. Zrób 
własnoręcznie prezent dla mamy – takie podarunki 
są najcenniejsze. Pielęgnuj rośliny w ogrodzie, 
a weekendy spędzaj z rodzicami na rowerze. 
I koniecznie pamiętaj o segregowaniu śmieci. Bycie 
zielonym jest super!   PP

zapytaliśmy dzieci zaprzyjaźnione z minilo i anielą, 
czym jest zrównoważony rozwój? 

A oto, co nam odpowiedziały:

Dbanie o planetę  
i jej stworzenia.

Ania, 9 lat

Coś, co jest dobre  
dla wszystkich.

Marek, 8 lata

Miłość i troska 
o Ziemię.

Helenka, 10 lat

Czynienie świata 
lepszym miejscem  

na przyszłość.
Adaś, 11 lat

Bycie miłym dla 
wszystkich sąsiadów, 

roślin i zwierząt.
Igor, 7 lata

Zrównoważony 
rozwój to nie 

tylko sprzątanie 
własnego pokoju – to 
utrzymanie czystości 
w jeszcze większym 

pokoju, który należy 
do nas wszystkich!

Michał, 13 lat
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z apraszamy do udziału w nowym konkursie. 
Jest on przeznaczony dla wszystkich naszych 

czytelników. 

M amy nadzieję, że po lekturze „MiniLO&Aniela” 
nikt nie będzie miał problemu z określeniem 

co to jest zrównoważony rozwój.

N agrodami będą książki oraz ekologiczne gadżety.
Termin nadsyłania prac upływa 25 września 

2015 roku (decyduje data stempla pocztowego).

W ięcej informacji oraz szczegółowy regulamin 
można znaleźć na stronie 

www.minilo.org/konkursy

czym jest dla ciebie zrównoważony rozwój?   
Jak rozumiesz to pojęcie?

M łodszym (przedszkolaki 
oraz klasy I-III szkoły 

podstawowej) proponujemy 
udzielenie odpowiedzi na to 
pytanie w formie plastycznej 
(rysunek – format i technika 
dowolna).

S tarszych (uczniowie klas 
4-6 szkoły podstawowej, 

gimnazjum oraz liceum) 
– zachęcamy do przygotowania 
wypowiedzi pisemnej na ten 
temat (1 strona A4). 

konkurs

Nasze Konkursy

Z ogromną przyjemnością 
prezentujemy prace, które zwyciężyły 
w III edycji konkursu. Serdecznie 
gratulujemy ich autorom. 

Nagrodzeni:

•  Piotr Modzelewski, lat 9, Białystok 
– plakat Światowy Dzień Wody

•  Oliwier Przybyłowicz, lat 6,  
Zespół Szkół w Klęczanach  
– plakat Dzień Praw Zwierząt

•  daria Narkiewicz, lat 5, Przedszkole 
nr 9 w Cieszynie – plakat Dzień 
Polskiej niezapominajki

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, 
a wszystkich zachęcamy do udziału 
w trzeciej edycji konkursu.

Przed nami ostatnia już edycja 
konkursu na ekoplakat. Tym razem 
proponujemy następujące tematy:

•  5 czerwca – Dzień Ochrony 
Środowiska

•  15 czerwca – Dzień Wiatru
•  1 lipca – Dzień Psa

Na prace wykonane dowolną techniką 
czekamy do 17.08.2015 (decyduje 
data stempla pocztowego). Można 
je przesyłać na adres redakcji pocztą 
tradycyjną z dopiskiem „ekoplakat”. 
Prosimy nie zapomnieć o kuponie 
konkursowym, który jest do wycięcia 
na dole strony. Więcej informacji na 
temat konkursu oraz formularz 
zgłoszeniowy dostępne na 
stronie www.minilo.org
Na zwycięzców czekają 
nagrody.

Kartka z ekokalendarza

KUPON

KONKURsOW
y

EkoPlakat IV
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CHUsTECZKA 
HIGIENICZNA: 
ok. 3 miesiące

chusteczka zostawiona 
w wilgotnej ziemi najpierw 

ulegnie rozwarstwieniu, 
później zostanie rozłożona 

przez drobnoustroje.

?JAk długo
żyją rzeczy, gdy nie poddajemy 

ich recyklingowi?

BILET DO KINA: 
ok. 3-5 miesięcy

Papier i karton mogą być 
wykorzystane powtórnie 

nawet sześciokrotnie.

KOMPOsT 
(OWOCE I WARZyWA): 

ok. 3-12 miesięcy

W zależności od panujących 
warunków w środowisku.

GUMA DO ŻUCIA: 
ok. 5 lat

KARTON 
PO NAPOJU:  
ok. 10-30 lat

Pamiętajmy, że 
jest to opakowanie 
wielomateriałowe.

PUsZKA 
PO KONsERWIE: 

ok. 40-80 lat

Nawet w wyniku 
wielokrotnego przetopu 

stal nie traci swoich 
właściwości i jest nadal 

pełnowartościowym 
surowcem.

Pamiętaj, 
że wielu przedmiotom możesz 
przedłużyć życie! Jeśli ich nie 

wyrzucisz, tylko stworzysz z nich coś 
nowego, to nie tylko nie zanieczyszczą 

środowiska, ale również zmienią się 
w przydatną, nową rzecz lub miłą dla oka 

ozdobę. Przetwarzanie starych przedmiotów 
na nowe nazywa się upcyklingiem.
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Co możemy zrobić, żeby zmniejszyć ilość 
odpadów trafiających na składowiska odpadów? 
Pamiętajmy o zasadzie 3R: 
reduce: Unikaj kupowania zbędnych rzeczy, zwracaj 
uwagę, aby nie kupować produktów nadmiernie 
opakowanych.
reuse: Użyj powtórnie, korzystaj z przedmiotów 
wielokrotnego użytku.

Recycle: oddaj do odzysku, czyli wrzuć do 
odpowiedniego pojemnika, aby można go było 
przetworzyć i wykorzystać ponownie.   KI
Źródło:

„logistyka Odzysku” 2014, nr 3 (12)
„logistyka Odzysku” 2014, nr 2 (11)

www.lasy.gov.pl, www.wokolslonca.pl, www.wikipedia.org

PUsZKA 
ALUMINIOWA:
 ok. 50-100 lat

Aluminium ma mniejszą 
podatność na korozję 

niż inne metale, dlatego 
rozkłada się dłużej. 
Wszystkie wyroby 
z aluminium – bez 

wyjątku – mogą podlegać 
recyklingowi.

OPONA sAMOCHODOWA: 
ok. 300-500 lat

Zużytych opon nie można pozostawiać na 
składowiskach, ponieważ zgromadzone 

w dużych ilościach w jednym miejscu 
stanowią zagrożenie pożarowe.

TORBA FOLIOWA: 
ok. 400 lat

To bardzo długo. Dlatego 
pamiętaj, żeby na zakupy 

zabrać ze sobą torbę 
wielokrotnego użytku! 

BUTELKA PLAsTIKOWA: 
ok. 800 lat

Zamiast składować ją na wysypiskach,  
warto poddać ją recyklingowi.

Po przetworzeniu można z niej zrobić kolejne 
butelki, polar, meble ogrodowe, materiały 

budowlane.

BUTELKA sZKLANA:
ok. 4000 lat

Jeśli szkło nie trafi do 
recyklingu, będzie się 
rozkładało całe wieki! 

Warto pamiętać, że 
ten surowiec może 
być przetwarzany 
w nieskończoność.

W 2013 roku 
zebrano w Polsce prawie 
9500 tys. ton odpadów 

komunalnych.

Około 35% z nich przeznaczono 
do odzysku. Tylko 15,8% zostało 

poddane recyklingowi.
Źródło: infrastruktura komunalna w 2013 r.,  

GuS, Warszawa 2014.



K lienci nie zwracają już takiej uwagi na jakość 
produktów, jak dawniej. Dzisiaj podczas 

zakupów liczy się przede wszystkim niska cena, 
chwilowa moda i dostępność produktu. Nie mamy 
już problemu z wyrzuceniem przedmiotu, który 
nam się uszkodził lub znudził. Przecież wystarczy 
pójść do jednego z supermarketów i kupić nowy, 
lepszy model. Tanie sprzęty psują się szybko, 
kiepskiej jakości ubrania rozciągają się i niszczą 
po kilku praniach, a my kupujemy wciąż nowe, 
jednocześnie produkując górę odpadów. Czy to 
jest oszczędność? I kto na tym zyskuje? Na 
pewno nie my ani środowisko naturalne. 

Nie da się ukryć, że najwyższą 
cenę tej sytuacji ponosimy my 
sami. Większość słabej jakości 
produktów psuje się szybko lub 
nie spełnia naszych oczekiwań. 
W rezultacie jesteśmy zmuszeni 
reklamować je albo szukać 
kolejnych egzemplarzy. Wiąże się 
to z naszym stresem, kolejnymi 
wydatkami i zmarnowanym 
czasem.   

Kolejnym problemem jest 
bezpieczeństwo tanich 
produktów. Nie wszystkie 
z nich udaje się poddać 
kontroli, a i tak wciąż 
docierają do nas doniesienia 
o niebezpiecznych substancjach 
chemicznych zawartych 
w zabawkach, ubraniach czy 
jedzeniu, produkowanych 
w niekontrolowanych fabrykach.
Jaką mamy alternatywę? Przede wszystkim 
czytajmy etykiety, nie kierujmy się ceną, tylko 

jakością wykonania, trwałością 
i bezpieczeństwem. Zwracajmy uwagę 
na firmy lokalne. Wspierajmy małe, 
rodzinne warsztaty produkcyjne, dla 

których tworzenie swoich produktów 
to pasja, a nie tylko masowa, seryjna 

produkcja tanich artykułów. Pamiętajmy 
również o lokalnych rzemieślnikach. Takie 

zawody, jak krawiec, szewc, stolarz czy 
kaletnik nie odeszły w zapomnienie. Warto 

o tym pamiętać, zanim wyrzucimy dobrej jakości 
produkt, który wymaga naprawy lub renowacji. 
Współcześni rzemieślnicy to również artyści 

– projektanci ubrań, biżuterii, mebli, artykułów 
wyposażenia wnętrz. Swoje produkty 
sprzedają głównie w Internecie, ale 
można ich również spotkać na targach 
tematycznych i w małych pracowniach. 

Co charakteryzuje ich wyroby? Dobrej 
jakości materiały, nieszablonowe 
wzornictwo i perfekcyjne wykonanie 

– nic dziwnego, że warte są więcej 
od tanich, masowych produktów. 
Z pewnością są to rzeczy, które 
kupujemy na lata.

Rozejrzyj się wokół siebie, ile 
przedmiotów, które posiadasz, jest na 
tyle cennych i wartościowych, że 
następne pokolenia z przyjemnością 
będą z nich korzystać? Które z nich są 
ponadczasowe i piękne same w sobie? 
Pomyśl również o tym, jaki wpływ na 
losy innych ludzi i stan środowiska mają 
Twoje decyzje zakupowe. To nie ilość 
posiadanych przedmiotów jest ważna, 

a ich jakość. Poza tym, czy nie miło jest otaczać się 
przedmiotami wykonanymi z sercem i pasją?    KI
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Czy oszCzędzanIe
się opłaca?

Czym kierujesz się podczas kupowania ubrań, kosmetyków, zabawek bądź 
produktów spożywczych? Często głównym kryterium wyboru jest cena 
produktu, a nie jakość, miejsce wykonania, posiadane certyfkaty albo 
skład. W ten sposób bardzo często nabywamy produkty gorszej jakości 

i niezbyt trwałe. Czy to się nam opłaca?

jakość wykonanIa 

trwałość 

bEzPIEczEństw0

cena
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Odpady
Czy  surowCe?

Wytwarzanie produktów oraz opakowań zaczyna się od surowców 
pierwotnych, pochodzących wprost ze środowiska naturalnego. są nimi 
drewno, piasek, ropa naftowa, boksyt i wiele innych materiałów, które 
wydobywamy z Ziemi, a następnie zamieniamy w papier, szkło, plastik, 

metal… Większość z tych surowców jest ograniczona ilościowo. Wkrótce  
ich zapasy się wyczerpią.

Czy widzisz różnice?

Eksploatacja zasobów nieodnawialnych Połączony łańcuch, zamknięty obieg

wycinka drzew fabryka papieru opakowanie 
papierowe

kopalnia 
odkrywkowa

huta szkła opakowanie 
szklane

wydobycie ropy 
naftowej

fabryka tworzyw 
sztucznych

opakowanie z tw. 
sztucznego

wydobycie rudy 
boksytu

huta metalu opakowanie 
metalowe

opakowanie 
papierowe

segregacja
papieru

papiernia

opakowanie 
szklane

segregacja
szkła

huta szkła

produkt z tw. 
sztucznego

segregacja
tw. sztucznego

producent tw. 
sztucznego

opakowanie 
metalowe

segregacja
metalu

huta metalu

wysypisko



W yobraźmy sobie, że niezmiennie 
eksploatujemy surowce naturalne na obecnym 

poziomie oraz kupujemy (nabywamy), co chcemy 
i kiedy chcemy – potrzebujemy na nasze cele 6 
planet jak nasza Ziemia! Wykorzystujemy więc dużo 
więcej niż mamy.

Surowce, które wydobywamy, musimy 
przetransportować z miejsca wydobycia do miejsca, 
gdzie są przetwarzane na półprodukty i produkty. 
Są one dalej przewożone do fabryk, potem do 
sklepów, a w końcu do naszych domów. Taki 
transport także wpływa na zmniejszanie zasobów 
naturalnych. Eksploatujemy samochody, spalamy 
paliwo, wytwarzamy emisje.

Różnego rodzaju przedmioty bardzo często są 
wykonywane przy udziale taniej siły roboczej, która, 
niestety, nie przykłada się do ich wytwarzania. 
Dlatego są one kiepskiej jakości i w związku z tym 
szybko się psują i zużywają. Ponieważ nie opłaca 
się ich naprawiać, szybko stają się niepotrzebnymi 
odpadami. Wyrzucamy je, kupując nowe. Tym samym 
tracimy cenne surowce, które ktoś wcześniej wydobył 
ze środowiska naturalnego. Aby je zastąpić, trzeba 
wyprodukować nowe produkty i opakowania, a co 
za tym idzie – ponownie wydobyć materiały, które 
potem prawdopodobnie staną się odpadami. Nie 
pamiętamy jednak, że nadal mają one pewną wartość.

Potrzebujemy więc dobrych produktów, które 
możemy używać ponownie. Umówmy się, że nie ma 

takich rzeczy jak odpady. To wartościowe surowce 
wtórne. Należy je przetwarzać i tworzyć nowe 
rzeczy, podejmując działania na wzór obiegu wody, 
tlenu lub materii w myśl zasady, że „w przyrodzie nic 
nie ginie”.

Zazwyczaj cykl życia produktu rozpoczyna się 
w fabryce, która kupuje surowce i wytwarza 
z nich nowe rzeczy. Producenci już wtedy 
wiedzą, że zużyte przedmioty oraz ich odpady 
opakowaniowe są wartościowe i dlatego produkują 
rzeczy, które potem mogą być ponownie użyte 
(reuse) i przetworzone (recycle). Surowce wtórne 
są sortowane, czyszczone i przetwarzane 

– na przykład plastik z lodówki na nowy ekspres 
do kawy, gumowa kaczka na uchwyt do roweru, 
papier biurowy na papier toaletowy, plastikowa 
butelka PET na bluzę polarową…

Jako konsumenci powinniśmy mieć świadomość, po co 
używamy danego produktu, jak go używamy, czy jest 
dobry czy zły i czy naprawdę go potrzebujemy? 
Postępując zgodnie z zasadami zrównoważonego 
rozwoju, dobrze wykorzystując przedmioty, szanując 
siebie oraz środowisko, możemy mieć pewność, że 
wystarczy surowców dla naszych dzieci i będą one 
mogły żyć bez obaw o przyszłość. Ochrona przyrody 
i zwierząt to ochrona nas samych. Zostawmy po sobie 
zdrowy świat dla naszych dzieci i wnuków.  JO

Źródło:
Rinus van den berg, Cradle to Cradle for kids, Royal DSM 2012.
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Czary-mary
nie mam pary. Co się dzieje 

z  gatunkami?  
Czy wiecie, ile jest gatunków na świecie? Co z tymi, które giną? 

Jaki jest wpływ gospodarki i cywilizacji na ten proces? 

T rudno jest określić, ile gatunków zamieszkuje 
obecnie Ziemię. Liczba ta w zależności od źródła 

waha się od 1,3 do 1,9 milionów. Niestety, brak jest 
dokładnych danych, a wynika to z chaosu panującego 
w systematyce i opisie wielu gatunków pod 
synonimami nazw. Nie wiadomo również, ile z nich 
czeka jeszcze na odkrycie. Szacowana liczba to od 
3 do 100 milionów. Rocznie odkrywanych jest około 
6 200 nowych gatunków, a jak jest z tymi ginącymi?

Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych
Publikowana jest przez Międzynarodową Unię 
Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (ang. International 
Union for Conservation of Nature, w skrócie IUCN). 
To rejestr zagrożonego życia. Zawiera listę ginących 
gatunków zwierząt oraz roślin wraz z ich dokładnym 
opisem i rozmieszczeniem. Możemy tam znaleźć 
informacje na temat stopnia zagrożenia, rzadkości 
występowania oraz proponowanych sposobów 
ochrony poszczególnych gatunków. Polska 
Czerwona Księga Zwierząt została opracowana 
w roku 1992, rok później powstała Polska Czerwona 
Księga Roślin. Księgi zostały stworzone na wzór 
Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych. Dla Polski 
księgi opracowuje Instytut Ochrony Przyrody PAN 
w Krakowie.

Znikające gatunki
Wszystkie organizmy przystosowane są do życia 
w określonych warunkach i są od nich uzależnione. 
Ludzie cały czas przekształcają środowisko 
planety. Największe bogactwo gatunków występuje 
w lasach tropikalnych. Tam ich wymieranie szacuje 
się na 1-10% w ciągu dekady. W wyniku zmian 
klimatycznych do roku 2050 może wyginąć 18-35% 
gatunków roślin i zwierząt. Z czego to wynika?
•  Emisja CO� do atmosfery powoduje wzmożone 

ocieplanie się klimatu, co wywołuje skrajne 
zmiany w skali globu, takie jak topnienie lodowców, 
podniesienie poziomu mórz, pustynnienie terenów. 

Algi lodowe  
są pożywieniem 
dla zwierząt 
Arktyki. 

Ocieplenie może 
doprowadzić 
do wymarcia 
dzikich populacji 
niedźwiedzi 
polarnych.

Foki na lodzie 
polują, rodzą 
i wychowują 
młode.

Wysokogórskie 
ekosystemy 
goryli górskich 
gwałtownie się 
kurczą. Może to 
doprowadzić do 
ich wyginięcia 
w ciągu 
kilkunastu lat.
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•  Budowa dróg i autostrad wpływa na izolowanie 
od siebie populacji. Utrudnia to wymianę genów 
niezbędną do zachowania gatunku.

•  Wyrąb lasów powoduje niszczenie bogatych 
w gatunki środowisk lądowych. 

•  Nieoczyszczone ścieki wylewane do wód powodują 
zmniejszenie składu gatunkowego rzek i strumieni. 

•  Często używane przez człowieka rośliny, ze 
względu na właściwości, nie mają czasu na 
regenerację. 

•  Do zmniejszania populacji roślin przyczynia się 
zaorywanie łąk, osuszanie terenów bagnistych, 
eksploatacja surowców mineralnych.

Istnieje wiele różnych programów, których 
celem jest ochrona siedlisk oraz zachowanie 
bioróżnorodności, na przykład Natura 2000 
w Europie. Głównym zadaniem sieci jest zachowanie 
określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz 
gatunków uważanych za cenne i zagrożone 
w skali całej Europy. W drugiej kolejności ochrona 
różnorodności biologicznej. 
Zastanówcie się, co Wy możecie zrobić, aby 
nie przyczyniać się do wymierania gatunków. 
Macie ciekawe pomysły? Podzielcie się nimi z nami. 
Na najciekawsze pracę czekają niespodzianki.  AK

Źródła:
Piotr Skubała, Ile gatunków żyje z nami na Ziemi?, Dzikie życie, grudzień 2013/ styczeń 2014.
Anna Zdolińska, Naukowcy: Ziemię zamieszkuje 8,7 mln gatunków, PAP – nauka w Polsce, 2011.
Dlaczego gatunki wymierają?; Gatunki wymierają. Kryzys różnorodności biologicznej,  
www.michalak.biz.pl
www.natura2000.gdos.gov.pl/strona/wiem
www.ziemianarozdrozu.pl/encyklopedia/96/masowe-wymieranie-gatunkow

Ważna data
4 października  

Światowy Dzień Zwierząt

Bambus to podstawa diety pandy wielkiej.
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drzewo – KartKa – makulatura…  
Co dalej?

Lato to czas, kiedy nawet najwięksi maruderzy nie mają wyboru i muszą 
docenić uroki otaczającej nas przyrody. To właśnie teraz chętnie wybieramy 

się do znajdującego się z dala od miejskiego zgiełku lasu. skupiska leśne 
to nie tylko wspaniałe miejsca wypoczynku, ale również dom dla wielu 

zwierząt i naturalna „fabryka” czystego powietrza. Dlatego tak ważne jest, 
żebyśmy starali się ocalić wszystkie „zielone ostoje” i zadbali o to, by było 

ich jak najwięcej. Tylko co my możemy właściwie zrobić, żeby uratować jak 
najwięcej drzew? Odpowiedź jest prosta – należy zacząć od prawidłowego 

postępowania z odpadami papierowymi.

d rzewa i lasy odgrywają bardzo dużą rolę w życiu 
ludzi. Oprócz wspomnianych wcześniej „funkcji” 

są naturalnymi fabrykami materiałów potrzebnych 
do produkcji papieru. Dlatego nasze postępowanie 
z odpadami papierowymi ma bezpośredni wpływ 
na to, ile drzew zostanie ściętych lub ocalonych. 
Jeśli właściwie zadbamy o makulaturę 
powstającą w naszych domach 
czy szkołach, część surowców 
potrzebna do produkcji 
nowego papieru będzie 
mogła pochodzić właśnie 
z niepotrzebnych 
nam książek, gazet 
i innych tego typu 
wyrobów. Prawidłowe 
postępowanie 
z odpadami pozwala 
więc na ocalenie dużej 
ilości drzew, a do tego 
jest bardzo proste! Należy 
tylko postępować zgodnie 
z naszymi wskazówkami:

1.  Rozpoznanie właściwych 
surowców wśród odpadów

Misję zadbania o porządek i dużą ilość drzew 
na naszej planecie powinniśmy rozpocząć od 
poznania zasad zbiórki makulatury. Bardzo ważne 
jest, żeby papier nadający się do ponownego 

przetworzenia – inaczej recyklingu – zbierać 
oddzielnie, czyli selektywnie. Tylko niezabrudzona 
i sucha makulatura może być z powodzeniem 
wykorzystana do produkcji nowego papieru. Należy 
zwrócić uwagę, aby zbierany przez nas papier 
nie był zatłuszczony (papier po maśle), lakierowany 

lub foliowany (niektóre foldery 
reklamowe). Razem z wartościową 

makulaturą nie należy ponadto 
zbierać tapet, kalki, worków po 

nawozach, cemencie i innych 
materiałach budowlanych 
czy paragonów. 
Wszystkie wymienione 
materiały są w dużym 
stopniu podobne do 

„zwykłego” papieru, 
jednak mają w sobie 

zanieczyszczenia, które 
mogłyby spowodować 

problemy w procesach 
przetwarzania makulatury. 

Ponadto należy pamiętać, 
że kartoników po mleku 

i sokach nie wykonano w całości 
z papieru – zawierają elementy z metalu 

i tworzyw sztucznych, dlatego również ich 
nie należy gromadzić z makulaturą (chyba, 
że przedsiębiorstwo odbierające odpady w miejscu 
naszego zamieszkania wyraźnie zaleca taki sposób 
segregacji). 
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2.  Selektywna ekozbiórka

Gdy już wiemy, co tak naprawdę jest odpadem 
papierowym, który może zastąpić w produkcji 
nowego papieru drzewa, powinniśmy zorganizować 
miejsce zbiórki. Oczywiście mogą to być worki 
przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów, 
ustawiane w naszych domach lub oddzielne 
pojemniki stojące w altankach (w przypadku domów 
wielorodzinnych). Śmietniki, do których wrzucamy 
papier mają najczęściej kolor niebieski. Jednak 
prawidłowo zbierana makulatura posiada swoją 
wartość pieniężną – jeśli dysponujemy odpowiednio 
dużą ilością miejsca w domu lub szkole, warto 
zorganizować kącik, w którym będziemy gromadzili 
suche kartony, gazety czy książki. Później można 
je z powodzeniem sprzedać w skupie makulatury. 
W tak prosty sposób dbając o środowisko mamy 
możliwość dodatkowo dorobić do kieszonkowego!

3.  Przetworzenie makulatury

Stosowanie się do poprzednich dwóch wskazówek 
jest bardzo ważne, ponieważ skupy makulatury 
zwracają uwagę na to, jakie odpady papierowe 
chcemy im sprzedać. Oczywiście mają swoje 
powody – duża ilość źle wyselekcjonowanego lub 
mokrego papieru może zanieczyścić odpowiednio 
zebraną makulaturę i zmarnować jej większą ilość 
lub nawet spowodować awarię urządzeń służących 
do przetwarzania papieru. Jeśli makulatura będzie 
brudna, mokra lub w inny sposób zanieczyszczona, 
musimy liczyć się z tym, że nasze wysiłki okażą się 
bezowocne. Jeśli jednak zastosujecie nasze rady, 
zbierana przez Was makulatura będzie cechować się 
wysoką jakością, a co najważniejsze przyczynicie się 
do ochrony pięknej, otaczającej nas przyrody.   PG

Źródło:
• Chauveau l., Wrzosek P., Mały atlas zagrożeń ekologicznych, larousse, 2004.
• Wylesianie, WWF, www.wwf.pl/co_robimy/lasy/wylesianie/ (12.05.2015).

Już 100 kg zebranej makulatury pozwala uratować 
od wycięcia 2 średniej wielkości drzewa. Jeśli 
w zbieranie zaangażowalibyśmy rodzinę, 100 kg 
powinniśmy zebrać w mniej więcej rok (a nawet 
szybciej, jeśli na początku mamy w domu spore 
zapasy makulatury). Łatwo sobie wyobrazić, że 
gdyby makulaturę zbierała cała klasa, co roku 
w ten sposób ocaliłaby od wycięcia co najmniej 
kilkanaście drzew. A gdyby tak makulaturę 
zbierała cała szkoła…

Sytuacja lasów na świecie jest bardzo 
zróżnicowana. W większości krajów północnych 
zaprzestano już ich masowej degradacji, jednak 
powierzchnia wilgotnych lasów równikowych 
zmniejsza się w zastraszającym tempie. 
Szacuje się, że co roku w krajach tropikalnych 
wycina się aż 12–15 milionów hektarów lasów. 
Dla lepszego zobrazowania jest to powierzchnia 
odpowiadająca wielkości 36 boisk piłkarskich 
degradowanych w każdej minucie. My również 
jesteśmy odpowiedzialni za taką sytuację, 
ponieważ drewno pochodzące z tych miejsc 
nadal wykorzystuje się do produkcji papieru 
czy mebli sprzedawanych w Europie. Należy 
pamiętać, że wedle szacunków lasy tropikalne 

– mimo iż zajmują powierzchnię około 7% lądów 
– stanowią siedlisko około 50–90% wszystkich 
gatunków roślin i zwierząt.

Przy produkcji papieru metodą 
recyklingu zużywa się około 50% mniej 
energii, do 75% mniej wody i oszczędza 

drzewa

Tylko niezabrudzona i sucha makulatura 
może być z powodzeniem wykorzystana 

w produkcji nowego papieru 
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Metal  
cenniejszy niż złoto?

Historia jednego surowca cz. 2

Dawniej ten wyjątkowy materiał był cenniejszy od złota.  
Dziś, jako surowiec wtórny, jeszcze bardziej zyskuje na wartości.  

O czym mowa? Oczywiście o aluminium.

Najważniejsze informacje 
Puszki po napojach, karoserie samochodów czy 
elementy statków kosmicznych to grupa produktów, 
które łączy ze sobą nadzwyczajny surowiec – 
aluminium. Nietrudno jest dostrzec różnicę między 
plastikową butelką PET a wykonaną z aluminium 
puszką do napojów. Dlaczego? Przemawiają za tym 
charakterystyczne dla metali właściwości, a więc 
metaliczny połysk, plastyczność, przewodnictwo 
cieplne i energetyczne. W nazwie metalu kryje 
się symbol jednego z najliczniej (zaraz po tlenie 

i krzemie) występujących 
w wierzchniej warstwie skorupy 
ziemskiej pierwiastka - glinu 
(Al), którego źródłem jest ruda 
boksytu. 

Zastosowanie – od widelca 
do statku kosmicznego
Może trudno w to uwierzyć, ale 
aluminium jest rzeczywiście 
jednym z najczęściej 
i najbardziej wszechstronnie 
wykorzystywanych surowców. 
I to już od ponad 200 lat! 
Pierwotnie używano go do 
tworzenia malowideł na 
ścianach jaskiń lub jako środka 
odkażającego rany. Przez lata 
wykorzystywane było także 
do wyrobu garnków i sztućców, 
współcześnie zaś znajduje 
zastosowanie w wielu gałęziach 
przemysłu, między innymi przy 
produkcji elementów do aut, 
pociągów czy samolotów. Metal 
ten zaznacza swoją obecność 
również w budownictwie 

Czy wiesz, że wtórny odzysk 1 kg 
aluminium pozwala zaoszczędzić 8 kg 
boksytów, 4 kg wyrobów chemicznych 
potrzebnych do jego wyprodukowania 

oraz 14 kWh energii elektrycznej, co 
przekłada się na zachowanie zasobów 

naturalnych?
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i elektronice, a wreszcie przy produkcji opakowań. 
Okazuje się, że rocznie zużywamy ok. 400 mln 
puszek aluminiowych, zaś na świecie wartość ta 
przekracza 220 mld! Na korzyść aluminiowych 
puszek przemawia nie tylko ich lekkość, ale 
również cieszący oko wygląd, możliwość łatwego 
schładzania ich zawartości, a co najważniejsze 

- sposobność odzyskania surowca w procesie 
recyklingu.

Recykling – „zielony metal”
Aluminium jest wytwarzane w hutach. Jednak proces 
ten jest obciążający dla środowiska i wiąże się 
z dużym nakładem energii. Z tego powodu odchodzi 
się od bezpośredniej produkcji tego surowca na rzecz 
jego recyklingu. Dzięki temu ograniczamy negatywny 
wpływ na środowisko i koszty związane z jego 
pozyskiwaniem (w tym zużycie wody i energii), 

a także oszczędzamy miejsce na składowiskach, gdyż 
surowiec ten zamiast zalegać na hałdach odpadów, 
jest odzyskiwany.   MS

W ramach cyklu Historia jednego surowca pisaliśmy już o szkle 
[„MiniLO&Aniela” 2014, nr 3(07)].
W kolejnym numerze poruszymy temat surowca, jakim jest drewno. 
Zachęcamy do zbierania kolejnych odcinków, które ukazywać się będą 
w ramach cyklu Biblioteczka Ekologa.

Źródła:
•  Aluminium, www.recykling.pl/recykling/index.php/y/odpady/111/o/10  

(pobrano 9.01.2015).
•  Mrozek j. A., Epoka aluminium, “2+3D” 2003, nr 3 (8), s. 61-63.
•  Wynalazki i osiągnięcia rzymskie, www.imperiumromanum.edu.pl/ 

wynalazki_rzymskie.html, (pobrano 5.12.2014).
• Dynamiczny Układ Okresowy 2015, www.ptable.com/?lang=pl.
•  www.wikipedia.org/wiki/Aluminium.

Wszystkie wyroby z aluminium  
– bez wyjątku – mogą podlegać 

recyklingowi
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M&A: Polacy kojarzą Panią z jednym miejscem 
– z ogrodem. Jak do tego doszło? 
MP: Przyczyniła się do tego popularność 
programu, który ma już jedenaście lat, a także sam 
tytuł, który jest chwytliwy. Poza tym samo imię 
kojarzy się dobrze, bo z pszczołą, a ta oczywiście 
z ogrodem. Jeżeli więc kojarzę się z pracowitą 
pszczołą, to bardzo się cieszę.

M&A: Jakie ma Pani rady dla kogoś, kto chciałby 
założyć swój własny ogród?
MP: Jeśli w głowie pojawia się myśl, że chciałbym 
mieć „coś zielonego”, własny ogródek, to już jest 
połowa sukcesu – ponieważ chęci są najważniejsze. 
A więc najpierw pomysł, a potem działanie – tylko 
rozsądne. Nie jestem zwolenniczką rzucania się od 
razu na bardzo głęboką wodę, dlatego ważne jest 
choćby podstawowe przygotowanie ogrodnicze 

– czytanie literatury, oglądanie programów, 
szukanie informacji w Internecie, to są dobre 
metody. I przede wszystkim obserwacja – właśnie 
to chciałam przekazać w książkach, zwłaszcza 
w tej ostatniej dla dzieci, że warto obserwować 
wszystko dookoła.
Ogród jest specyficznym tworem, który żyje sam. 
Jednak fakt, że jest tworzony przez człowieka, który 
ma wobec niego określone oczekiwania, sprawia, 

że musimy się nim zajmować. Jeśli nie będziemy 
tego robić, ogród będzie żył własnym rytmem 
i efekt nie do końca może być zgodny z naszymi 
wyobrażeniami. Dlatego chcąc założyć ogród, 
należy przede wszystkim odpowiedzieć sobie na 
pytanie, ile będę miał czasu, aby się nim zajmować. 
Jeżeli jest czas i są chęci, to wszystko pójdzie jak 
z płatka. Co jeszcze jest ważne? Zawsze twierdzę, 
że w małych ogródkach uprawa pojemnikowa lub 
w donicach jest dobrym rozwiązaniem. Duża donica 
lub skrzynia na balkonie, a w niej kilka ziół, jakieś 
pnącza, trochę warzyw, żeby mieć je pod ręką. To 
taki pomysł na początek.

M&A: Czy ogródek ma znaczenie dla 
bioróżnorodności? Jakie?
MP: Oczywiście, że ma znaczenie – nawet ten 
balkonowy ogródek, zwłaszcza jeśli nie mówimy 
o jednym, a na przykład o 100 – a tyle jest w jednym 
budynku. Ma on nie tylko znaczenie biologiczne, ale 
i estetyczne – przyjemniej się na niego patrzy. Jeśli 
chodzi o bioróżnorodność, to przede wszystkim 
jest więcej owadów, które nie tylko zapylają 
rośliny, ale są również pokarmem dla innych 
zwierząt. Natura tak to zorganizowała, że każdy 
jest komuś potrzebny, stanowiąc poszczególny 
element większej układanki. Im więcej roślin i innych 

Rozmowa z Mają Popielarską

obCowanIe 
z przyrodą 
Ma być 
przyjeMnośCIą 

Fotografie:  A.Słom
czyńska/TVn



42

Ekoedukacja

organizmów wokół nas, tym lepiej. Dostrzegając 
tę różnorodność, jesteśmy bardziej wrażliwi na 
otaczającą nas naturę. Poza tym w otoczeniu roślin 
lepiej nam się żyje…

M&A: Co sądzi Pani o ekologii?
MP: Pojęcie ekologii jest często używane 
w zupełnie innym znaczeniu, nie do końca 
zgodnym z jego pierwotnym rozumieniem. I jest też 
nadużywane. Ekologiem jest ten, kto między innymi 
zna zależności w przyrodzie. Nie jest nim każdy, 
kto segreguje odpady – jest może świadomym 
człowiekiem, ale nie jest jeszcze ekologiem. 
Segregacja odpadów jest już podstawą, ale to 
dopiero początek drogi.

M&A: Jak powinien wyglądać ogródek 
ekologiczny? 
MP: To jest trochę jak z dietą zbilansowaną. 
Jeżeli odżywiamy się właściwie, nie ma potrzeby 
dostarczania organizmowi dodatkowych 
substancji odżywczych czy suplementów. 
Podobnie jest z ogrodem – jeżeli jest w miarę 
dobrze zorganizowany i prowadzony z troską 
o bioróżnorodność, będzie zawsze zdrowy. 
Musimy też pamiętać o tym, że środowisko jest 
już na tyle zmienione, że ogród nie jest w stanie 
sam się obronić przed zagrożeniami. Ogród musi 
być bardzo różnorodny. Rośliny powinny być 
dostosowane do siedliska. Musimy zachować 
wszystkie piętra roślinności, używać najlepszych 
materiałów naturalnych, nawierzchnie powinny 
przepuszczać wodę. Możemy zbierać deszczówkę 
i wykorzystywać do podlewania ogrodu – (nie ma nic 
lepszego dla roślin). Należy również stosować takie 
środki, które nie niszczą środowiska. Wykorzystanie 
kompostu naturalnego to absolutna podstawa. 
Takimi metodami nie zaszkodzimy ogrodowi. Warto 
pomyśleć o zbiorniku wodnym w ogrodzie – dzięki 
niemu nie tylko jest ładnie, ale poprawia się 
mikroklimat oraz środowisko dla owadów i ptaków 
i innych zwierząt, które mogą korzystać z  wody. 
Ogrody, które są osłonięte gęstym żywopłotem 
cechuje gorsze przewietrzanie, a tym samym rośliny 
są bardziej narażone na choroby grzybowe. O tym 
wszystkim należy pamiętać tworząc ogródek… 

M&A: Wspominała Pani wcześniej 
o segregowaniu śmieci jako elementarnej 
czynności… Jak jeszcze dba Pani o przyrodę? 
MP: Produkuję kompost z domowych odpadków, 
po chemiczne środki ochrony roślin sięgam 
w ostateczności – w akcie całkowitej desperacji 

– zawsze próbuję wcześniej preparatów naturalnych. 
Oszczędzam wodę i uczę tego również moje 
dzieci – na przykład podczas mycia zębów. Nie palę 
śmieci, lecz wyrzucam lub przerabiam na kompost. 
Jeżdżę oszczędnymi samochodami. Nie wymieniam 
sprzętu AGD, jeśli nie jest to konieczne, a ten 
którego używam jest energooszczędny. Staram 
się wykorzystywać światło dzienne, jeśli to tylko 

Dzieci cieszą się z rzeczy 
materialnych, a nie dostrzegają  

tego co dzieje się wokół nich

Małymi krokami dążę do tego, aby 
przyroda nie ucierpiała wskutek moich 
działań. I jestem przekonana, że gdyby 
każdy z nas zaczął postępować w ten 

sposób, byłoby dużo lepiej

Maja Popielarska – absolwentka 
SGGW (specjalizacja architektura krajobrazu); 
dziennikarka TVN, prezenterka pogody oraz 
współautorka programu „Maja w ogrodzie”, 
poświęconego projektowaniu ogrodów 
i pielęgnacji roślin. Uwielbia podróże 
(zachwycają ją Mazury) i ogromne wiejskie 
ogrody. Prywatnie mama dwóch synów, których 
również uczy miłości do przyrody. W 2013 roku 
uhonorowana prestiżową nagrodą branży 
ogrodniczej: Honorowy Zielony Laur – nagrodę 
przyznano za nieustanne budzenie i rozwijanie 
pasji ogrodniczej w społeczeństwie.
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możliwe, a w ogrodzie zainstalowałam lampy 
solarne, z czego jestem szczególnie dumna. Małymi 
krokami dążę do tego, aby przyroda nie ucierpiała 
wskutek moich działań. I jestem przekonana, że 
gdyby każdy z nas zaczął postępować w ten sposób, 
byłoby dużo lepiej. To nie są trudne rzeczy, tylko 
trzeba sobie uświadomić, na którym polu można coś 
działać… Trzeba zacząć od drobiazgów…

M&A: W marcu tego roku ukazała się Pani 
pierwsza książka dla dzieci – „Mania, mała 
ogrodniczka”. Skąd pomysł na publikację dla 
najmłodszego odbiorcy?
MP: Pomysł kiełkował dość długo… Pojawił się już 
kilka lat temu. Wielokrotnie zastanawiałam – jako 
mama dwóch synów – jak dzieciom pokazywać 
i tłumaczyć pewne rzeczy, które się wokół nas dzieją. 
Dla nas są one oczywiste, ale dla młodego człowieka 
nie zawsze. My – rodzice i wychowawcy – mamy 
bardzo mało czasu, a niektóre rzeczy trzeba dziecku 
pokazać i objaśnić. Nie chciałam podręcznika  do 
przyrody. Zależało mi, by wpleść w zwykłe życie 
dziecka tematykę ogrodniczo-przyrodniczą. Zawarłam 
tam ciekawe tematy, które może nie uwrażliwią 
od razu dziecka na przyrodę, ale – mam nadzieję – 
zainteresują. Zależało mi na tym, aby każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie. Jeżeli to mi się udało, to bardzo 
się cieszę, ponieważ głowiłam się, jak to zrobić.
Silnym bodźcem do myślenia na ten temat była 
również wizyta u znajomej dziewczynki, z którą 
chodziłyśmy po ogrodzie i oglądałyśmy rośliny. 
Pokazałam jej lilię i powiedziałam jej „Zobacz, jaki 
ładny kwiatek”. Ona przytaknęła i zaczęłyśmy 
rozmawiać na ten temat – co w nim widzi, dlaczego 
jej się podoba, jak wygląda – aż w końcu się 
otworzyła i zaczęła analizować. Dzieci tego właśnie 
powinny się nauczyć – takiej analizy i następstwa, 

a także dokładniejszego obserwowania. Tego, 
niestety, nie ma. Dzieci cieszą się z rzeczy 
materialnych, a nie dostrzegają tego co dzieje się 
wokół nich. A dzieje się bardzo dużo.

M&A: Rozbudzenie umiejętności obserwacji oraz 
takiego postrzegania otaczającej nas przyrody 
to również zadanie dla nauczycieli. Stanowią oni 
znaczącą grupę wśród naszych czytelników. Wielu 
z nich – chcąc pokazać dzieciom świat przyrody 

– podejmuje próby zakładania ogródków przy 
placówkach. Czy ma Pani dla nich jakieś wskazówki, 
jak to robić?
MP: Myślę, że najważniejszy jest odpowiedni 
dobór roślin – tak, żeby pobudzały zmysły. A więc 
warto posadzić takie, które pięknie pachną, mają 
zróżnicowane, różnokolorowe kwiaty, ciekawe liście, 
są inne w dotyku. Ważne, żeby zainteresowały 
dzieci, ponieważ one szybko się nudzą, a nie ma nic 
gorszego od nudy. Warto pomyśleć o ciekawych, 
zróżnicowanych gatunkach i te różnice dzieciom 
pokazywać. Takie rośliny są łatwo zapamiętywane, 
ponieważ mają coś charakterystycznego. 
Oczywiście dobrze jest uprawiać również 
owoce i warzywa – obserwowanie jak rosną, 
pielęgnowanie, a potem próbowanie – to może być 
sposób na przekonanie dzieci do zdrowego jedzenia.

M&A: Co na zakończenie chciałaby Pani przekazać 
naszym czytelnikom?
MP: Nie zapominajmy, że obcowanie z przyrodą ma 
być przyjemnością, tylko musimy nauczyć się z niej 
czerpać.  

„Maja w ogrodzie” w TVN Meteo Active, 
w niedziele: godz. 9:00



Ekoedukacja

Dla wszystkich, którzy lubią się uczyć,  
kolejna porcja słówek z różnych stron świata 

EKOpolIGlota
Języki są nam nieobce!

Język

angielski

francuski

hiszpański

japoński

niemiecki

rosyjski

włoski

ZRóWNOWAŻONy 
ROZWóJ

sustainable development

le développement durable

el desarrollo sostenible

jizokukanounakaihatsu   
 持続可能な開発

 die Nachhaltige 
Entwicklung

устойчивое развитие
[ustojcziwoje razwitie]

 lo sviluppo sostenibile

LAs 
DEsZCZOWy

rainforest

la forêt humide

la selva

kouurin
降雨林

 der Regenwald 

тропический дождливый лес
[tropiczeskij dażdliwyj lies]

 la foresta pluviale

CZEKOLADA

chocolate

le chocolat

el chocolate

chokoreeto
チョコレート

 die Schokolade

шоколад
[szakalad]

 il cioccolato

FABRyKA 

factory

la usine

la fábrica 

koujou
工場

die Fabrik 

завод
[zawod]

la fabbrica

W imieniu Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki SARCOMA 
pragniemy zaprosić na 8. edycję ONKOBIEGU, który odbędzie się 
w Warszawie, w niedzielę 6 września 2015 roku. 

Celem ONKOBIEGU, jest edukacja społeczeństwa na temat rzadkich nowotworów, 
jakim są mięsaki, oraz pozyskanie środków finansowych na wsparcie podopiecznych 
Stowarzyszenia, którzy są leczeni w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Radość, wzruszenie, szczera chęć niesienia pomocy, 
wola walki, rywalizacja, zabawa, relaks… To wszystko towarzyszy uczestnikom podczas 
każdej edycji ONKOBIEGU. Każdy, kto pojawia się tego dnia na miejscu wydarzenia, ma ze 
sobą coś jeszcze – dobre serce, które jest otwarte dla innych i pozwala budować nadzieję 
na lepsze jutro, tym wszystkim, którzy jej potrzebują. Zachęcamy do udział w tym 
wydarzeniu oraz udzielania wsparcia finansowego na cele statutowe Stowarzyszenia 
w formie darowizny. Więcej informacji: www.sarcoma.pl
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zrównoważony 
rozwój  

w placówkach oświatowych

Czy szkoły i przedszkola funkcjonują zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju? Czy edukują swoich podopiecznych 

w tym zakresie? Czy warto to robić i co można zyskać? Jak wypadają 
polskie szkoły na tle placówek zagranicznych? Na te wszystkie pytania 

odpowiemy wraz z nauczycielami, których placówki podjęły się 
wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Zaprezentujemy również 
wyniki badań, które zrealizowano w szkołach polskich i brytyjskich.

e dukacja dla zrównoważonego rozwoju (EZR) 
to działanie oznaczające nie tylko kształcenie 

w zakresie przyrody czy ekologii, lecz także szerszą 
edukację, obejmującą również zagadnienia społeczne, 
ekonomiczne, kulturowe. Polega ona na przekazywaniu 
wiedzy z tego obszaru oraz rozwijaniu krytycznego 
myślenia oraz pewnej określonej świadomości 
u młodego człowieka. 

Edukacja ta niesie wiele korzyści zarówno dla samych 
uczniów (rozwój potencjału, zdobycie nowej wiedzy 
i umiejętności, zrozumienie relacji w otaczającym 
świecie), jak i dla nauczycieli (zdobywanie nowych 
kwalifikacji, realizacja podstawy programowej, 
rozbudzanie zainteresowań uczniów). Co istotne, 
zysk może odnieść również placówka, która – dzięki 
wdrożeniu zasad zrównoważonego rozwoju – 
efektywniej zarządza zasobami, wyróżnia się wśród 
innych placówek oświatowych, ma możliwość 
pozyskania dodatkowych funduszy na swoją 
działalność.

Mimo niewątpliwych pozytywów wynikających 
z wdrożenia EZR, polskie placówki oświatowe są 
pod tym względem nieco mniej efektywne niż ich 
odpowiedniki w krajach Europy Zachodniej (na przykład 
Wielka Brytania). Jak wynika z badań opublikowanych 
w 2014 r. przez dr Annę Batorczak z Uniwersyteckiego 
Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym 
i Zrównoważonym Rozwojem (Uniwersytet Warszawski), 

w szkołach polskich kładzie się dużo mniejszy nacisk na 
EZR, gorzej wypada również koordynacja edukacji tego 
typu i tylko 15% polskich nauczycieli systematycznie 
włącza do nauczania tematykę zrównoważonego 
rozwoju, podczas gdy w Anglii jest to ok. 35% nauczycieli 
(badania przeprowadzono w grupach 40 nauczycieli 
polskich i 34 angielskich, z których każdy reprezentował 
jedną placówkę).

Nieco gorzej w porównaniu z brytyjskimi wypadają 
polskie placówki również w zakresie zgodności ich 
funkcjonowania z zasadami ZR – chodzi mianowicie 

Segregacjia odpadów w Szkole Podstawowej nr 4 
w jaśle. 

Fot. barbara Kicilińska
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o takie działania, jak: propagowanie zdrowej 
żywności, oszczędzanie wody oraz energii, właściwe 
postępowanie z odpadami oraz prowadzenie audytów.
Oprócz powyższych różnic placówki brytyjskie i polskie 
mają też wiele wspólnych cech – na podobnym 
poziomie kształtuje się zaangażowanie osób 
zarządzających placówkami (dyrektorów) 
w koordynację EZR, niewielki jest udział nauczycieli 
z obu krajów w szkoleniach doskonalących z tego 
zakresu, zbliżony jest również poziom współpracy 
nauczycieli różnych przedmiotów, a także – co istotne 

– jest wiele podobieństw w przeszkodach, jakie 
dostrzegają pedagodzy w związku z wdrażaniem EZR 
w ich placówkach.

Badania dr Batorczak objęły nie tylko nauczycieli, 
lecz również uczniów – dzięki czemu możliwa była 
weryfikacja skuteczności wdrażania EZR w praktyce 
(badaniami objęto uczniów w wieku 15-16 lat ze szkół 
w Polsce i Anglii). 

W ich wyniku można stwierdzić między innymi, 
że rozumienie terminu zrównoważonego rozwoju 
jest nieco lepsze wśród uczniów angielskich, choć 
prawie żaden nie posłużył się nim odpowiadając na 
pytania ankiety. Uczniowie z obu krajów mają problem 
z kompleksowym ujęciem tego zjawiska, znacznie 
łatwiej odnieść się im do jednego z komponentów 
ZR. Świadczyć to może o nie dość dobrym rozumieniu 
koncepcji ZR. Polscy uczniowie koncentrują się bardziej 
na aspekcie przyrodniczym koncepcji, angielscy 
uczniowie natomiast dostrzegają również aspekty 
społeczne. 

Zrównoważony rozwój 
w praktyce

Barbara Kicilińska, 
nauczyciel przyrody, Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle

j estem nauczycielem przyrody w Szkole 
Podstawowej nr 4 w Jaśle. Moimi wychowankami 

są uczniowie klasy czwartej i piątej. Zagadnienia 
zrównoważonego rozwoju znajdują się 
w programach nauczania na obu poziomach, dzięki 
czemu uczniowie mają świadomość, że działalność 
gospodarcza człowieka nieodłącznie związana 
jest ze zmianą środowiska przyrodniczego. Jestem 
świadoma, że edukacja na rzecz zrównoważonego 
rozwoju opiera się na nauce przez całe życie. Już 
od najmłodszych lat powinna być kształtowana 
świadomość ekologiczna oraz określone postawy 
i umiejętności. Uczniowie naszej szkoły zdobywają 
wiedzę na temat środowiska przyrodniczego, 
rozwijają umiejętności obserwowania przyrody, 
wyrabiania postaw szacunku dla życia i zdrowia 
przede wszystkim poprzez aktywne zajęcia 
w terenie. W szkole i jej obrębie znajdują się 
zestawy pojemników do selektywnego zbierania 
odpadów, dzięki czemu dzieci kształtują nawyki 
prawidłowej segregacji. Mając na uwadze wzrost 
produkcji urządzeń, które wymagają zasilania 
poprzez baterie oraz zagrożeń związanych z ich 
nieprawidłowym przechowywaniem po zużyciu, 
od wielu lat w szkole organizowana jest zbiórka 
baterii i akumulatorów. Uczniowie mają również 
możliwość konkurowania między sobą w zbieraniu 
puszek oraz plastikowych nakrętek. Raz na kilka lat 

– niosąc pomoc ptakom w trudnym dla nich okresie 
zimowym – organizowana jest zbiórka karmników, 
które są montowane na drzewach w obrębie szkoły. 
W trakcie roku szkolnego uczniowie przygotowują 
liczne materiały informacyjne w zakresie edukacji dla 
zrównoważonego rozwoju i umieszczają je w klasach 
oraz na korytarzach. 

Od dwóch lat w naszym mieście funkcjonuje konkurs 
na projekty badawcze pt. „Jasielska Liga Naukowa 
z LOTOSEM". Zespół Naukowo- Badawczy z klasy 
V c zrealizował projekt pt.: „Co daje wykorzystanie 
energii odnawialnej?”. Uczestnicy projektu ocenili 
stopień zapylenia oraz stopień zanieczyszczenia 
powietrza dwutlenkiem siarki w Jaśle i okolicy 
za pomocą skali porostowej. Zbadali wpływ 
zanieczyszczenia na rozwój roślin. Przeprowadzając 
wywiad z przedstawicielami różnych instytucji, 
działających na terenie Jasła, pogłębili wiedzę na 

Kwestie związane z edukacją na rzecz 
zrównoważonego rozwoju regulują dokumenty 
polskie i międzynarodowe:

•  Przez edukację do zrównoważonego rozwoju, 
Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej, 
Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2001.

•  Strategia Edukacji dla Zrównoważonego 
Rozwoju, przyjęta na spotkaniu przedstawicieli 
Ministerstw ds. Środowiska oraz Edukacji, 
w Wilnie w 2005 roku. 

•  Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 
(z perspektywą do roku 2016), Ministerstwo 
Środowiska, Warszawa 2008.

•  Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polski 
do roku 2025, Ministerstwo Środowiska, 
Warszawa 1999.

•  Prawo ochrony środowiska z 17 kwietnia 2001 r. 
wskazujące na obowiązek nauczania ochrony 
środowiska w szkołach (Dz.U.2013,  poz. 1232,  
ze zm.)
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Porównano również zakres wiedzy z tego obszaru 
i okazało się, że uczniowie polscy lepiej orientują 
się w tematyce gospodarki odpadami, angielscy zaś 
wiedzą więcej na temat energii. Niestety, niewielu 
z nich nawiązywało do zagadnienia, jakim jest 
bioróżnorodność.

Jeżeli zaś chodzi o aspekt obywatelski koncepcji, 
to tu więcej łączy uczniów z obu krajów niż dzieli. 
I tak w obu przypadkach uczniowie nie podejmują 
świadomych decyzji konsumenckich, nie dostrzegając 
wpływu wyborów konsumentów na stan 
środowiska naturalnego. Nie znają również wielu 
organizacji pozarządowych działających na rzecz 
zrównoważonego rozwoju, rzadko kiedy sami 
włączają się w ich działania. W obu krajach świadome 
działania uczniów w tym zakresie sprowadzają 
się najczęściej do tak elementarnych zachowań, 
jak segregowanie odpadów. Niestety, niewielu z nich 
dostrzega konieczność podejmowania działań z myślą 
o przyszłych pokoleniach. 

temat czystej energii, która nas otacza. Zdobytą 
wiedzą na temat proekologicznych źródeł energii 
podzielili się ze swoimi rówieśnikami.

Jesteśmy świadomi, że edukowanie w zakresie 
zrównoważonego rozwoju jest najprostszą 
i najpewniejszą drogą do budowania spokojnej 
przyszłości. Warto uczyć dzieci ZR już od 
najmłodszych lat.   

Teresa Furmanek-Wnęk, 
nauczyciel języka polskiego, Szkoła Podstawowa  
nr 4 w Jaśle

z tematyką zrównoważonego rozwoju 
spotkałam się na szkoleniu z edukacji 

globalnej – to fantastyczny pomysł wdrażany 
na każdym poziomie kształcenia. Ja realizowałam 
ten temat z moimi wychowankami – uczniami 
klasy V. Rozmawialiśmy o konsekwencjach 
rozwoju przemysłowego, intensywności 
wykorzystania środowiska naturalnego i potrzebie 
racjonalnego gospodarowania w odniesieniu do 
własnych zasobów. W myśl zasady „ zacznij od 
siebie”– zachęcałam do podejmowania codziennych 
działań prowadzących do ochrony środowiska 
naturalnego. Dyskusje poprzedzały prezentacje 
materiałów pokazujące, jak nasze zachowania 
wpływają na życie innych ludzi na świecie. Najwięcej 
emocji wzbudził film pokazujący występ chóru, 
w którego trakcie ze sceny schodzili pojedynczo 
wykonawcy. Ich odejście symbolizowało śmierć 
kolejnego dziecka. 

Współzależności globalne dotyczą wielu sfer 
naszego życia. Często nie uświadamiamy sobie 
mechanizmów ich działania. Zajęcia z edukacji 
globalnej pomagają młodzieży w zrozumieniu tych 
zagadnień i zachęcają do działania. Organizujemy 
spotkania przedświąteczne – „I ty możesz zostać 
świętym Mikołajem” – polegające na przygotowaniu 
prezentów z posiadanych zasobów, członkowie 
koła „Caritas” wykonują samodzielnie świąteczne 
kartki, a zebrane środki przekazują na wybrany cel 
charytatywny. Moi wychowankowie przygotowali 

„Wymienialnię rzeczy różnych”, która funkcjonowała 
przez tydzień na szkolnym korytarzu. 

Jestem również opiekunką szkolnego koła 
turystyczno-regionalnego i w ramach zajęć 
pozalekcyjnych promuję turystykę regionalną. 
Uczniowie poznając własny region i kulturę jego 
mieszkańców zaspokajają naturalną ciekawość 

uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 w jaśle 
w trakcie pomiaru napięcia generowanego przez panel 
fotowoltaiczny.

uczniowie podczas określania stopnia zanieczyszcze-
nia powietrza za pomocą skali porostowej.
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Jedne z nielicznych różnić pomiędzy respondentami 
z obu krajów dotyczą ich zdania nt. tego, kto ma 
największy wpływ na środowisko. Zdaniem uczniów 
polskich są to osoby indywidualne, którym z kolei 
uczniowie angielscy przypisali najmniejsze znaczenie, 
gdyż ich zdaniem największy wpływ na przyrodę i ludzi 
ma biznes.

Podsumowując, należy stwierdzić, że mimo 
większego zaawansowania w proces wdrożenia 
zaleceń Dekady EZR Wielkiej Brytanii, stan edukacji 
formalnej w tym zakresie nie różni się znacząco 
w Polsce i w Anglii. Świadczy to, iż konieczne 
jest w tej sytuacji wprowadzenie zmian, których 
konsekwencją będzie większa świadomość znaczenia 
zrównoważonego rozwoju zarówno wśród osób 
zarządzających placówkami oświatowymi, jak 
i nauczycieli, a to przełoży się na większą wiedzę 
i świadomość podopiecznych. Z wspomnianych wyżej 
badań wynika bowiem jednoznacznie, że edukacja 
formalna jest niezwykle ważna pod względem edukacji 
dla zrównoważonego rozwoju – 40% polskich uczniów 
i 65% brytyjskich oceniło, że wiedzę na temat ekologii 
i środowiska czerpią właśnie ze szkoły.

Na szczęście coraz więcej naszych rodzimych szkół 
i przedszkoli wprowadza do swoich działań elementy 
zrównoważonego rozwoju i funkcjonuje zgodnie z jego 
zasadami, czego dowodem mogą być wypowiedzi 
nauczycieli.  MS

Źródło:
A. batorczak (uniwersyteckie Centrum badań nad Środowiskiem Przyrodniczym 
i Zrównoważonym Rozwojem, uniwersytet Warszawski), Edukacja dla Zrównoważonego 
Rozwoju w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Omówienie wyników badań przeprowadzonych 
na potrzeby pracy doktorskiej, obronionej na Wydziale Pedagogiki uniwersytetu 
Warszawskiego w styczniu 2014 r., www.ucbs.uw.edu.pl

świata. Zetknęli się z kulturą Łemków i innych 
mniejszości narodowych. Wierzę, że poprzez 
poznanie kultury innych grup narodowościowych 
unikniemy dyskryminacji. Na zajęciach 
wychowawczych realizuję program „Zdrowe 
i bezpieczne dzieciństwo”. Zachęcam do aktywnego 
wypoczynku i sama organizuję różne imprezy. Do 
tej pory wiosenny sezon zaczynamy turystyczną 
majówką, początek jesieni łączymy z obchodami 
Światowego Dnia Turystyki. Włączamy się w akcję 
sprzątania świata. Moi uczniowie uczestniczyli 
w szkoleniu i kursie jazdy konnej. Raz w roku 
omawiamy prawa dziecka, analizujemy Konwencję, 
aby utrwalić w młodych umysłach to co 
najistotniejsze.

Edukacja regionalno-turystyczna zakłada 
korzystanie z zasobów środowiska lokalnego 
miejscowości i regionu, wszelkich śladów kultury 
materialnej i duchowej. Naszym celem jest 
zaprezentowanie uczniom najbliższego otoczenia 
i upowszechnienie umiejętności korzystania z jego 
zasobów. 

Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi – a zapamiętam, 
pozwól mi zrobić – a zrozumiem doskonale. W tych 
pięknych słowach Konfucjusza zawiera się idea 
naszego przedsięwzięcia – nauka poprzez działanie. 
Mocno wierzymy, że takie działania wyrabiają 
w młodych ludziach poczucie przynależności 
do lokalnego środowiska, uczą kultywowania 
i dostrzegania piękna w miejscowych walorach 
przyrodniczych i kulturowych, a w przyszłości dadzą 
nam świadomego i aktywnego obywatela. 

Wszyscy potrzebujemy kontaktu z żywą przyrodą, 
bo znajdujemy w niej radość życia. Częsty i bliski z nią 
kontakt zapewnia tężyznę fizyczną i energię do pracy. 
Jeśli chcemy, by pozostała barwnym ogrodem, 
musimy zadbać o nią, a wpojone w młodości nawyki, 
zachowania proekologiczne zaowocują w przyszłości. 
Właśnie dlatego uczniowie naszej szkoły wyjeżdżają 
na „zielone szkoły”, gdzie mają okazję zastosować 
zdobytą wiedzę w praktyce. Najnowszym naszym 
pomysłem jest jesienny rajd pieszy „Złoty Beskid”. 
Chcielibyśmy za pomocą turystyki kwalifikowanej 
zaprezentować walory turystyczne i krajoznawcze 
Beskidu Niskiego. Ten niewielki skrawek ziemi jest 
tak zróżnicowany, że jego urodę można odkrywać za 
każdym razem na nowo. Ciekawe widokowo masywy 
i szczyty górskie, mikroregiony niedotknięte 
współczesnością, ślady kultury łemkowskiej 

– wszystko to możemy podziwiać na trasach pieszych 
i rowerowych. Tę imprezę turystyczną kierujemy 
do młodzieży szkolnej, aby poznawała swoją „małą 
ojczyznę” i wędrując po tym pięknym regionie, 
poprzez bliski kontakt z przyrodą kształtowała 
właściwe postawy proekologiczne.   

Zysk może odnieść również 
placówka, która – dzięki 
wdrożeniu zasad zrównoważonego 
rozwoju – efektywniej zarządza 
zasobami, wyróżnia się wśród 
innych placówek oświatowych, 
ma możliwość pozyskania 
dodatkowych funduszy na swoją 
działalność.
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przedszKole
na rzeCz 

zrównoważonego rozwoju

Istoty ludzkie są w centrum zainteresowania 
w procesie zrównoważonego rozwoju. 

Mają prawo do zdrowego, twórczego życia 
w harmonii z przyrodą (…)

 (I zasada Konferencji ONZ „Środowisko i Rozwój” Rio de Janeiro 1992)

Koncepcja zrównoważonego rozwoju narodziła 
się w latach siedemdziesiątych, a sprecyzowana 

została w 1987 roku w Raporcie Gro Harlem 
Brundtland, dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia 
jako: Rozwój gwarantujący współistnienie człowieka 
i przyrody w określonym stanie równowagi [1]. 

Zawarta w niej wizja rozwoju uwzględnia 
zarówno populację ludzką, jak i świat zwierząt 
i roślin, ekosystemy, zasoby naturalne Ziemi: 
wodę, powietrze, surowce energetyczne, a także 
w sposób zintegrowany traktuje najważniejsze 
wyzwania stojące przed światem, takie jak walka 
z ubóstwem, równość płci, prawa człowieka i jego 
bezpieczeństwo, edukacja dla wszystkich, zdrowie, 
dialog międzykulturowy.

W sercu każdego przedszkola znajdują się 
dzieci oraz dorośli, zajmujący się ich edukacją 

i wychowaniem (rada pedagogiczna oraz personel 
administracyjno-obsługowy). Wszyscy pracownicy 
(a więc nie tylko nauczyciele) ściśle ze sobą 
współpracują, by osiągnąć cel, do którego zostało 
powołane przedszkole: wykształcenia i wychowania 
dziecka [2]. Współpracę poszerzają o gremia 
zainteresowane pracą przedszkola: rodziców, radę 
rodziców, jednostkę prowadzącą i nadzorującą oraz 
o inne instytucje ze środowiska lokalnego. Nie ma 
chyba instytucji, która tak jak przedszkole w centrum 
swoich wszelkich działań stawiałaby na dziecko, 
przyszłego dorosłego odpowiadającego za losy 
współczesnego świata. 

Obowiązek prowadzenia takiej edukacji wynika 
przede wszystkim z podstaw programowych 
i zadań ogólnych przedszkoli. Jej głównym celem 
jest wszechstronny rozwój dziecka i w dalszej 
perspektywie zrównoważony rozwój kraju. W tej 
sytuacji trudno sobie wyobrazić, by jakakolwiek 
placówka, funkcjonująca w systemie oświaty, mogła 
sobie pozwolić na działalność według innych zasad, 
niż zasady zrównoważonego rozwoju.

Przedszkole pełni dziś już inną funkcję w społeczności 
lokalnej niż 10-15 lat temu. Obecnie przekształca się 
w placówkę usługową, dbającą o jak najwyższą jakość. 
Rodzice, a przede wszystkim dzieci, są traktowani 
jak szczególni klienci, otoczeni wszechstronną opieką. 
Dzięki ścisłej współpracy z różnymi instytucjami 
w środowisku lokalnym dysponujemy pomocą grupy 
specjalistów, między innymi: psychologa, pedagoga 
i logopedy, programem bezpłatnych badań wzroku, 
słuchu oraz przeciwdziałania próchnicy. Niezwykle 
cenne jest także wsparcie ze strony lokalnych 
ośrodków kultury. Dzięki niemu wychowankowie 
mogą prezentować swoje umiejętności i zdolności 
szerszemu gronu odbiorców, uczyć się walki ze 
stresem oraz budować poczucie własnej wartości. 
Niegdyś tak szeroka działalność przedszkola byłaby 
nie do pomyślenia. W dzisiejszej rzeczywistości jest to 
natomiast tylko jej mała część. 

Podstawowymi zadaniami Miejskiego Przedszkola 
nr 15 w Siedlcach (tak jak każdej placówki tego typu) 
są oczywiście opieka, edukacja i wychowanie dzieci, 
a przez to wspomaganie rodziny w działaniach 
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wychowawczych. Ale nie tylko. Nasze przedszkole 
prowadzi również szereg innych działań na rzecz 
środowiska lokalnego. Poprzez festyny, wycieczki, 
uroczystości przedszkolne, warsztaty dla rodziców 
czy udział w imprezach miejskich wpływa na 
integrację społeczności całego miasta. Dużą wagę 
przywiązuje się także do licznych akcji społecznych: 
zbiórki żywności i zabawek dla dzieci ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Siedlcach, 
zakrętek dla chorej dziewczynki czy stałe wspieranie 
1% podatku niepełnosprawnego wychowanka, akcja 

„Góra grosza” – to tylko niektóre z nich.

Największe bariery we wdrażaniu programu 
zrównoważonego rozwoju związane są z kwestiami 
finansowymi. Przedszkolom nie jest łatwo 
funkcjonować w trudnym świecie samodzielności 
finansowej. Ale i na tym polu nasze przedszkole 
radzi sobie dobrze. Bierzemy udział w programie 
ogólnopolskim „Szklanka mleka”, organizowanym 
przez Agencję Rynku Rolnego, dzięki czemu nasze 
dzieci mają do niego bezpłatny dostęp. Obecnie 
otrzymujemy też darmowe owoce i warzywa. 
Pozyskujemy również sponsorów i prowadzimy 
aukcje wytworów naszych dzieci.

Realizacja programu zrównoważonego rozwoju 
spowodowała także duże zainteresowanie 
przedszkoli ochroną środowiska i kulturą. Już od 
pierwszych dni pobytu, dzieci czynnie uczestniczą 
w poznawaniu różnych aspektów natury. Dla 
nich przyroda – ze względu 
na swoje bogactwo 
i różnorodność –  

jest niewyczerpanym źródłem wiedzy, inspiracji 
i emocji. Bazując na wrażliwości dzieci możliwe jest 
kształtowanie ich właściwych postaw i umiejętności. 
Uczymy je nie tylko wiedzy o tym, co nas otacza, ale 
też tego, jak to środowisko naturalne chronić i o nie 
dbać, by mogło cieszyć kolejne pokolenia. 

Przyroda rozbudza też i rozwija w dziecku najlepsze 
cechy emocjonalne: dobroć, czułość, wrażliwość na 
krzywdę innych, współczucie i empatię. Prowadzimy 
i bierzemy udział w wielu akcjach, programach 
ekologicznych i prozdrowotnych zarówno na szczeblu 
lokalnym, jak i ogólnopolskim.: „Mamo tato wolę 
wodę”, „Czyste powietrze wokół nas, „ Akademia 
zdrowego przedszkolaka”. Myślę, że śmiało możemy 
podpisać się pod stwierdzeniem mówiącym, że 
wychowanie proekologiczne w przedszkolu powinno 
przebiegać zgodnie z zasadą: poznać – zrozumieć 

– pokochać – chronić.”  

Mariola Pieńkowska
Miejskie Przedszkole nr 15 w Siedlcach

Źródła: 
[1]  j. leśniewska, j. Czartoszewski, Edukacja w naturze, czyli jak pokochać, poznać, 

zrozumieć i chronić przyrodę, Warszawa 2002, s. 55-56.
[2]  ustawa o systemie oświaty, (Dz.u. 1991 nr 95 poz. 425), preambuła. 
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Scenariusz lekcji
OCHRONA WóD I  RACJONALNE GOsPODAROWANIE   

ZAsOBAMI WODNyMI 
Scenariusz lekcji dla klas I-III szkoły podstawowej

Cele główne: 
•  rozumienie roli i znaczenia wody dla życia ludzi, roślin 

i zwierząt, 
•  uświadomienie, że woda to perła, bez której nie 

istniałoby życie na Ziemi, 
•  pogłębienie wiedzy uczniów na temat sposobów 

ochrony wody, 
•  kształtowanie nawyków u dzieci, dotyczących 

racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi. 

Cele szczegółowe: 
•  poznanie znaczenia wody do życia na Ziemi, 
•  poznanie cech fizycznych i właściwości wody, 
•  wykonywanie doświadczeń, dotyczących stanu 

skupienia wody, 
•  zrozumienie zjawiska, skąd woda bierze się w kranie, 
•  zrozumienie skutków zanieczyszczeń wód dla 

organizmów żywych, 
•  poznanie sposobów ochrony wód, 
•  dostrzeganie zależności między stanem wód 

a działalnością człowieka, 
•  rozumienie oraz stosowanie w życiu praktyki 

racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi, 
•  budowanie umiejętności wyciągania właściwych 

wniosków z zaobserwowanych zjawisk, 
•  rozwijanie umiejętności muzycznych, plastycznych, 
•  kształtowanie improwizacji ruchowej, 
•  kształtowanie umiejętnej pracy zespołowej. 

Metody pracy: 
•  podająca – przekazywanie wiedzy, 
•  dyskusja, swobodne wypowiedzi dzieci, 
•  poszukująca – twórcze rozwiązywanie problemów, 
•  oglądowa, praca z książką, 
•  burza mózgów, 

•  praktycznego działania (zabawy ruchowe, ćwiczenia, 
praca plastyczna, doświadczenia), 

•  pokaz. 

Formy pracy: 
•  indywidualna 
•  zespołowa 
•  grupowa 

Środki dydaktyczne: 
odtwarzacz CD, płyta, papier A0, pisaki, rysunki, 
wycięte napisy, woda, miska, butelka, lód, tablica 
multimedialna, filmy, mikroskop, wiersz, książki, 
encyklopedie, mydło, kawałki papieru, piasek, gumka 
recepturka, słoik, gaza, wata, chusta, ilustracje, kredki, 
farby 

Przebieg zajęć:  

Część wstępna zajęć: 
1.   Dzieci słuchają dźwięków związanych z odgłosami 

wody i mówią co to za dźwięki: nalewanie wody, 
spłukiwanie wody, kapiąca woda. Na podstawie 
wysłuchanych odgłosów odgadują, o czym będą 
zajęcia. Na arkuszu papieru w formacie A0, na 
którym narysowana jest kropla wody, nauczyciel 
zapisuje pomysły dzieci – odpowiedzi na pytanie, 
z czym kojarzy im się woda. 

2.   Nauczyciel zawiesza na tablicy pytania i hasła 
(w postaci rysunków), zadaniem dzieci jest 
odgadnięcie zadanych zagadek (załączniki I). 

3.   Rozmowa z dziećmi na temat wody - określają jej 
kolor, smak, wygląd, zapach. Uczniowie smakują 
wodę, zanurzają w wodzie ręce, dotykają mokrymi 
rękoma swoich policzków, wąchają. Podają cechy 
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fizyczne i właściwości wody, wykorzystując 
zmysły wzroku, smaku, węchu i dotyku oraz stan 
skupienia wody. Dzieci wspólnie z nauczycielem 
wykonują doświadczenia, pozwalające zbadać stan 
skupienia wody. 

Uczniowie oglądają filmik Zmiany skupienia wody 
– www.youtube.com/watch?v=QMZTfaSsh6k 

Dzieci przy pomocy nauczyciela oglądają kroplę wody 
pod mikroskopem. 

Część główna zajęć: 
1.   Wyjaśnienie dzieciom, iż woda jest podstawą życia. 

„Burza mózgów” - do czego potrzebna jest woda? – 
uczniowie zapisują swoje pomysły na tablicy. 

2.   Rozmowa na temat przeczytanego wiersza 
Rozmowa z kroplą wody, T. Fiutowska (załącznik II). 
Dzieci odpowiadają na pytania, skąd się bierze 
woda w kranie? 

3.   Dzieci w zespołach poszukują informacji 
w książkach, encyklopediach, w jaki sposób można 
chronić wodę? 

4.   Nauczyciel z uczniami zapisuje na plakacie 
wszystkie pomysły, jak można chronić wodę. 

5.   Oglądanie filmu Niezwykła podróż kropelki – 
rozmowa na temat filmu o zanieczyszczeniach 
wody oraz sposobach jej ochrony  
(www.youtube.com/watch?v=plQ8rCApNIQ).

6.   Zabawa ruchowa „Deszczyk” – dzieci trzymając 
za brzegi chusty poruszają się po kole. Na sygnał 

„rozlewają deszcz” – strząsają kropelki z chusty, 
„spacerują pod parasolem” – unoszą chustę nad 
głową, „chowają się pod parasolem” – nakrywają 
się chustą. 

7.   Nauka piosenki – Świat bez wody (załącznik III). 
8.   Wyjaśnienie dzieciom, czym jest racjonalne 

gospodarowanie zasobami wodnymi? Dzieci 
tworzą własne pomysły na ten temat. 

9.   Oglądanie ilustracji, ich analiza, w jaki sposób 
można racjonalnie gospodarować zasobami 
wodnymi? (załącznik IV). Dzieci porównują swoje 
pomysły z rozwiązaniami przedstawionymi na 
ilustracjach. 

10.  Dopasowanie przez uczniów napisów do zdjęć, 
dotyczących prawidłowego gospodarowania 
zasobami wodnymi oraz zawieszenie ich na tablicy. 

11.  Oglądanie filmików – jak można oszczędzać wodę? 
www.youtube.com/watch?v=U8lnPOcYoIw  
www.youtube.com/watch?v=s5qcYAVsXk4 

12.  Wykonanie pracy plastycznej: W jaki sposób ja 
oszczędzam wodę? – praca wykonana na kartce 
A3 dowolną techniką. 

Część końcowa zajęć: 
1.   Wspólne śpiewanie piosenki Świat bez wody.
2.    Masaż relaksacyjny, kończący zajęcia Tu płynie rzeczka.
    Tu płynie rzeczka, tędy przeszła pani na szpileczkach, 

tu stąpały słonie i biegały konie, wtem przemknęła 
szczypaweczka, zaświeciły dwa słoneczka, spadł 
drobniutki deszczyk. Czy Cię przeszedł dreszczyk? 

3.  Nauczyciel zadaje pytania uczniom: 
  •  Co podobało Wam się na realizowanych 

zajęciach? 
  •  Czego dowiedzieliście się o wodzie, jej ochronie 

i racjonalnym gospodarowaniu zasobami 
wodnymi? 

Dzieci dzielą się wrażeniami. Rysują „buźki” mające 
opisać ich nastrój.  

Autorka scenariusza: Ewa baranowska
 – laureatka I miejsca w konkursie „Kropelka do 
kropelki (kategoria edukacja wczesnoszkolna).

Konkurs zrealizowany  
przez Wydawnictwo  
M&M Consulting, 
dofinansowany ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w ramach 
realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej 
pod tytułem: „MiniLO i Aniela zrobią z Ciebie 
EkoBohatera”.

Wszystkie załączniki do pobrania ze strony 
www.ekoedukator.pl/wp-content/uploads/
zalaczniki_zwycieskie_scenariusze.pdf

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
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„wstrzymać nauCzyCieli 
– poruszyć uCzniów”, 
czyli ciekawa edukacja ekologiczna

jak uczyć ekologii w szkole podstawowej?

Celem nauczania przedmiotu przyroda w szkole podstawowej jest 
stworzenie solidnego fundamentu wiedzy przyrodniczej w zakresie 

czterech nauk przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Jak 
przekazać tak ogromną wiedzę uczniom na tym etapie edukacji? Jak 

wpłynąć na postawy uczniów i ich stosunek do przyrody? Jak ciekawie 
uczyć treści ekologicznych na lekcjach przyrody? 

N ależy pamiętać, że zadaniem każdego 
nauczyciela jest nie tylko nauczanie, ale też 

stworzenie warunków i wspomaganie procesu 
uczenia się uczniów. Nowoczesny model kształcenia 
przyrodniczego zakłada eliminowanie nadmiaru 
treści przekazywanych na lekcjach przyrody na 
korzyść kształcenia umiejętności ich przyswajania 
i praktycznego wykorzystywania w codziennym 
życiu i dalszej edukacji. Niezmiernie istotne jest 
wskazywanie użyteczności zdobywanych wiadomości 
i umiejętności poprzez odwoływanie się do 
przykładów z życia codziennego ucznia. Współczesna 
dydaktyka przedmiotów przyrodniczych opiera 
się na kierowaniu procesami kształcenia poprzez 
samodzielne odkrywanie i działanie, czyli rozwijanie 
aktywności poznawczej ucznia. Znajduje to również 
odzwierciedlenie w obecnej podstawie programowej 
dla przedmiotu przyroda na II etapie edukacyjnym. 
Zadaniem nauczycieli przyrody jest zaciekawienie 
otaczającym światem i stwarzanie jak najczęściej 
takich sytuacji dydaktycznych, w których uczniowie 
mają okazję przyjmować postawę obserwatorów, 
odkrywców i badaczy zjawisk przyrodniczych. Innym 
ważnym zadaniem jest przygotowanie uczniów 
do samodzielnego uczenia się i przekroczenia 
kolejnych etapów edukacyjnych. Kształtowanie 
postawy proekologicznej wymaga nie tylko realizacji 
treści programowych w ramach lekcji, ale także 
długofalowych oddziaływań wychowawczych.

Jaka jest ranga ekologii w podstawie programowej 
przedmiotu przyroda? Zagadnienia związane 
z edukacją ekologiczną zostały mocno zaakcentowane 
zarówno w wymaganiach ogólnych, czyli celach 
kształcenia – I. Zaciekawienie światem przyrody,  
IV. Poszanowanie przyrody oraz III. Praktyczne 
wykorzystanie wiedzy przyrodniczej, jak i wymaganiach 
szczegółowych, czyli treściach nauczania między 
innymi w dziale Człowiek i środowisko. Właściwie 
prowadzona edukacja ekologiczna powinna 
wykorzystywać, naturalną dla tego etapu 
rozwojowego, ciekawość dziecka. Lekcje przyrody 
powinny być wspaniałą przygodą przeżywaną 
zarówno przez uczniów, jak i ich nauczycieli. 
Najnowsza wiedza na temat mechanizmów uczenia 
się nie zawsze jednak pokrywa się z dotychczasową 
praktyką szkolną. Nudne i przewidywalne lekcje 
przyrody powinny na zawsze zniknąć ze szkół. 
Szybkie tempo zmian na świecie, intensywny rozwój 
nauki i wielu dziedzin życia człowieka wymagają 
kształcenia umiejętności kluczowych. Aby dotrzymać 
kroku tym zmianom, potrzebne są też zmiany 

,,Jeśli będziemy uczniów uczyć dziś 
tak samo, jak robiliśmy to wczoraj, 

to pozbawimy ich jutra”

John Dewey
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w edukacji, w sposobach uczenia się i nauczania. 
Dzisiaj wiemy, że im więcej bodźców, emocji, zmysłów 
bierze udział w poznawaniu świata, tym więcej 
struktur mózgowych jest aktywizowanych i tym 
lepszy rozwój sieci neuronalnej mózgu, a więc lepsze 
kojarzenie, logiczne myślenie i zapamiętywanie. 
Dlatego proces poznawania i zrozumienia przyrody 
musi być powiązany z przeżyciami, emocjami 
i doświadczaniem ucznia. W czasie realizacji treści 
ekologicznych należy wykorzystywać metody 
angażujące ucznia bezpośrednio w działanie. Wszystko, 
co zostanie podane i zrobione za uczniów, pozbawi 
ich najefektywniejszego sposobu uczenia się przez 
samodzielne odkrywanie, dlatego ważne jest 
nauczanie zgodnie zasadą: od poznania do ekodziałania. 

Nauczyciel przyrody powinien realizować 
jak najczęściej swoje zadania podczas zajęć 
praktycznych, najlepiej terenowych. Wielozmysłowe 
poznawanie świata przyrody na „łonie natury” 
umożliwia nie tylko poznawanie i dostrzeganie jej 
bogactwa i różnorodności, ale też uwrażliwianie 
na jej piękno i niepowtarzalność. Podczas zajęć 
terenowych uczniowie mają okazję bezpośrednio 
poznać piękno i ocenić stan najbliższego środowiska 
przyrodniczego. Po zajęciach uczniowie opracowują 
zebrane dane, tworzą albumy, zielniki, katalogi, 
postery, prace plastyczne. Warto podejmować 
współpracę z instytucjami i organizacjami 
zajmującymi się edukacją ekologiczną i korzystać 
z fachowej wiedzy i wsparcia naukowców 

– ekologów na przykład podczas organizowania 
warsztatów czy wycieczek w terenie.

Cele edukacji ekologicznej powinny skupiać się 
na kształceniu umiejętności dostrzegania zmian 
zachodzących w środowisku oraz ich wartościowania, 
rozwijaniu wrażliwości na problemy środowiska 
przyrodniczego, uświadamianiu konieczności 
podejmowania działań w skali globalnej, lokalnej 
i indywidualnej. Oprócz zajęć terenowych równie 
ważne są lekcje realizowane metodami problemowymi, 
które uczą uczniów stawiania pytań i poszukiwania 
odpowiedzi, analizowania, formułowania hipotez na 
temat zjawisk przyrodniczych, wnioskowania, myślenia 
przyczynowo-skutkowego, a także rozwijają logiczne 
myślenie, samodzielność, kreatywność, umiejętności 
porównywania, oceniania i przewidywania. 
Uczniowie analizują i oceniają problemy środowiska 
przyrodniczego w skali lokalnej i globalnej, poszukują 
przyczyn niepokojących zjawisk i sposobów 
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rozwiązania. Najważniejsze funkcje jakie pełnią 
wybrane metody w edukacji ekologicznej:
•  uczą wartościowania i wnioskowania, myślenia 

przyczynowo-skutkowego (piramida ważności, linia 
czasu, metoda trójkąta, metoda karty kołowej, analiza 
SWOT );

•  uczą podejmowania decyzji (drzewko decyzyjne);
•  pozwalają na samodzielną edukację (projekt 

edukacyjny, stoliki eksperckie);
•  uczą interaktywnego notowania, które wspomaga 

zapamiętywanie, kojarzenie oraz logiczne myślenie 
(mapa mentalna);

•  przygotowują uczniów do aktywnego udziału w życiu 
publicznym (dyskusje, debaty).

Edukacja ekologiczna w szkole podstawowej powinna 
skupiać się na inspirowaniu ucznia do poszukiwania 
odpowiedzi na pytania: Jak wygląda świat wokół 
ciebie? Dlaczego tak wygląda? Jesteś użytkownikiem 
czy gospodarzem miejsca, w którym żyjesz? Co można 
zmienić? Co Ty możesz zrobić? Przykładowe tematy 
realizowane metodami problemowymi:
•  Przyczyny i skutki niepożądanych zmian 

w środowisku;
•  Różnorodność biologiczna i znaczenie jej ochrony;
•  Problemy ekologiczne współczesnego świata;
•  Sposoby gospodarowania w miejscu zamieszkania:
	 •  oszczędzanie energii i wody, segregacja odpadów,
	 •  transport, ochrona terenów zielonych;
•  Mądre zakupy – odpowiedzialna konsumpcja.

Od dawna wiadomo, że lepsze efekty uzyskuje się, 
gdy do nauki szkolnej włączymy elementy zabawy. 
Dlatego bardzo ważne jest wykorzystywanie 
na lekcjach różnorodnych gier dydaktycznych, 
rymowanek, łamigłówek rebusów na przykład festiwal 
ekologicznych czynów, ekologiczny alfabet, tworzenie 

klasowego drzewa obietnic. Można wykorzystywać 
elementy symulacji czy dramy. Dużą rolę odgrywają też 
wszelkie konkursy o tematyce ekologicznej, zarówno 
konkursy wiedzy, konkursy literackie, plastyczne 

– na przykład konkursy na praktyczne wykorzystanie 
odpadów: zabawki ekologiczne, ozdoby, przedmioty 
użytkowe, ,,domowy papier”.

Podsumowując, edukacja ekologiczna w szkole 
podstawowej powinna opierać się na kolejnych 
krokach:
1. dowiedz się, 
2. zrozum, 
3. pomyśl, 
4. zacznij działać. 

W trakcie realizacji zagadnień ekologicznych 
należy wykorzystywać metody praktyczne, takie 
jak obserwacje, doświadczenia, pomiary, a także 
wskazywać zależności w środowisku przyrodniczym 
oraz związki przyczynowo-skutkowe, analizować 
sytuacje problemowe oraz przedstawiać pomysły na 
ich rozwiązanie.

Przykładowe metody wraz z ich opisem są dostępne 
na stronie www.ekoedukator.pl   

urszula Depczyk 
nauczyciel dyplomowany, doradca metodyczny 
m.st  Warszawy w zakresie przyrody i biologii, 
lider zespołu przyrodniczego w Warszawskim Centrum 
Innowacji Edukacyjno Społecznych i Szkoleń,
członek Rady Metodycznej kwartalnika 

„MiniLO&Aniela”

T empo przemian we współczesnym świecie 
stawia przed młodymi ludźmi nowe wyzwania. 

Aby im sprostać, każdy z nich będzie potrzebował 
szerokiego wachlarza kompetencji kluczowych. 
Mają one niebagatelne znaczenie w procesie 
uczenia się przez całe życie. Kompetencje 
kluczowe definiowane są jako połączenie wiedzy, 
umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. 
Mają służyć samorealizacji i integracji społecznej. 
Jednakże rozwój własny i samorealizacja nie mogą 
odbywać się kosztem środowiska przyrodniczego. 
Każdy człowiek powinien uwzględniać w swoim 
życiu ideę zrównoważonego rozwoju, czyli tak 
korzystać z jego zasobów, aby ich nie eksploatować 
nadmiernie, pozwolić przyrodzie na ich odnowienie, 
jeśli jest taka możliwość i zostawić środowisko 
przyrodnicze w zadowalającym stanie dla 
następnych pokoleń.

W tej sytuacji kształtowanie kompetencji 
kluczowych u młodych ludzi powinno uwzględniać 
potrzeby środowiska. Odpowiedzialność taką 
bierze na siebie współczesna szkoła podstawowa. 
W klasach IV-VI na lekcjach przyrody realizację 
treści ekologicznych przewiduje postawa 
programowa. Jest to jednak kropla w morzu potrzeb 
dzisiejszego świata przyrodniczego. 

Uważam, że prawa przyrody powinny być 
tłumaczone dzieciom między innymi poprzez 
prowadzenie prostych doświadczeń na terenie 
szkoły. Można je również realizować w terenie, 
na przykład nad zbiornikiem wodnym. W proces 
edukacji ekologicznej należy też włączyć 
obserwację i bezpośrednie działania ucznia. Uczeń 
zaangażowany emocjonalnie w proces uczenia lepiej 
zapamiętuje treści i szybciej się uczy. 

55MINILo & aNIeL a    nr 02/2015  [10]
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Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w konkursach 
tematycznych z zakresu ekologii, które przy okazji 
kształtują różne umiejętności. Niektóre z nich (na 
przykład „Świetlik”) wymagają od ich uczestników 
integralnego myślenia i działania praktycznego. 
Dzieci przygotowują się do nich, przeprowadzając 
samodzielnie doświadczenia i planując swoją pracę. 
Dzięki temu lepiej poznają prawa rządzące przyrodą 
i uczą się pokory wobec nich.

Jeśli tylko jest okazja, zagadnienia ekologiczne powinny 
być realizowane zarówno na różnych przedmiotach, 
jak i na zajęciach dodatkowych, rozwijających 
zainteresowania dzieci. Służą temu na przykład 
projekty interdyscyplinarne, które angażują nauczycieli 
poszczególnych przedmiotów. W mojej szkole od dwóch 
lat realizowany jest projekt o nazwie IPNI (Innowacyjny 
Program Nauczania Interdyscyplinarnego), który łączy 
kilka przedmiotów: przyrodę, matematykę, informatykę 
i technikę. W trakcie roku szkolnego realizowane 
są liczne projekty w jego ramach, w tym również 
ekologiczne, w których przewodnictwo często przejmują 
nauczyciele przyrody. Dzieci pracują wówczas różnymi 
metodami aktywnymi - na przykład metodą projektu 
lub tekstu przewodniego. W ramach tych projektów 
uczniowie wykonują prezentacje multimedialne, 
projektują modele, przygotowują plakaty, idą 
w teren, pracują z mapą, wykonują obliczenia, pracują 
z interfejsami. W ten sposób realizowane są treści 
środowiskowe. Dzieci mają szansę lepiej zrozumieć 
wpływ działalności ludzkiej, nauki i technologii na 
świat przyrody. Uczą się wyciągać wnioski z własnego 
postępowania, stają się bardziej świadome własnego 
wpływu na stan środowiska i uczą się przewidywać 

konsekwencje własnych wyborów. Przy okazji 
kształtowane są postawy proekologiczne oraz 
kompetencje kluczowe. W ramach projektów dzieci 
często pracują w różnych grupach, planują swoją 
pracę i są odpowiedzialne za wykonanie swoich zadań. 
Nawiązują się wtedy lepsze relacje koleżeńskie. Uczą 
się też myślenia przyczynowo-skutkowego, co ma 
kluczowe znaczenie w edukacji ekologicznej i we 
wprowadzaniu w życie idei zrównoważonego rozwoju. 

Moim pomysłem na edukację ekologiczną 
w klasach IV-VI jest przeprowadzenie zajęć 
z ekonomii, w takcie których grupa młodych ludzi 

– pasjonatów przeprowadzi grę strategiczną, której 
celem będzie pokazanie uczniom, że chęć zarobienia 

„szybkich” pieniędzy nadmiernie wyeksploatuje 
konkretny ekosystem, co doprowadzi do katastrofy 
ekologicznej i „bankructwa finansowego” wielu 
uczestników gry. Będzie to bardzo ciekawe 
doświadczenie zarówno dla dzieci, jak i nauczyciela.

Myślę, że we wprowadzaniu treści ekologicznych 
pożądana też jest właściwa postawa nauczyciela. 
Jeśli sam wierzy w to, co mówi i robi, łatwiej jest mu 
osiągnąć założone cele w edukacji ekologicznej.  

Dorota Zawieska 
– nauczyciel przyrody w Szkole Podstawowej 
z Oddziałami integracyjnymi nr 301 w Warszawie

Źródła:
Skubała P., Kukowka i., Zrozumieć przyrodę na nowo 10 zasad jak uczyć o przyrodzie, by 
budować motywację do działań ekologicznych, Pracownia na rzecz Wszystkich istot, 
bystra 2010



Kampanie 
informacyjno-eduKacyjne  
w gminach
Od 13 lat systematycznie prowadzimy kompleksowe kampanie informacyjno 

-edukacyjne, które trafiają do coraz większej liczby mieszkańców gmin.

•  Podnosimy świadomość mieszkańców w zakresie prawidłowej gospodarki 
odpadami

•  Kształcimy dzieci i młodzież w zakresie: świadomej konsumpcji, upcyklingu, 
sposobów oszczędzania wody i energii, gospodarki wodnej, prawidłowej 
segregacji odpadów

•  Szkolimy pracowników oświatowych, w jaki sposób prowadzić efektywnie 
zajęcia dotyczące ochrony środowiska

•  Przygotowujemy konkursy tematyczne, testy wiedzy dla najmłodszych 
mieszkańców gmin

•  Opracowujemy merytorycznie oraz graficznie materiały informacyjne 
dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
w gminach

•  Tworzymy stoiska informacyjno-edukacyjne na imprezach masowych  
(np. festynach)

•  Opracowujemy scenariusze audycji radiowych, telewizyjnych, artykuły prasowe

Profesjonalizm i rzetelność naszych 
pracowników doceniło już wiele gmin, a przede 
wszystkim ich najmłodsi mieszkańcy!

kontakt: Piotr Grodkiewicz, tel. 502 066 028 mmconsulting.waw.pl
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-  Co to jest 
zrównoważony rozwój? 

– pytasz mały kolego. Więc 
posłuchaj.

To założenie stałego postępu 
gospodarczego i społecznego, 
a do tego zgodnego 
z potrzebami środowiska 
naturalnego.

-  Czy to oznacza 
wykorzystanie 
dóbr przyrody, przy 
jednoczesnym ich 
poszanowaniu?

-  Oczywiście! Każdy z nas jest 
odpowiedzialny za to, co dzieje 
się z naszą planetą i w jakim 
stanie przekażemy ją następnym 
pokoleniom.

Zrównoważony rozwój, to taki rozwój, w którym 
potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone, 
bez umniejszania szans również przyszłych 
pokoleń na ich zaspokojenie. Opiera się on na dwóch 
podstawowych pojęciach: pojęciu „potrzeb”- głównie 
podstawowych potrzeb najbiedniejszych na świecie 
oraz pojęciu „ograniczeń” - czyli narzuconych zdolności 
środowiska do zaspokojenia potrzeb obecnych 
i przyszłych przez stan techniki i organizacji społecznej.

-  A skąd się wzięło to pojęcie i kto je 
stworzył?

-  Wymyślił je Niemiec Hans Carl von Carlowitz, a pochodzi 
z leśnictwa. Oznaczało ono pierwotnie sposób 
gospodarowania lasem polegający na tym, że wycina 
się tylko tyle drzew, ile może w to miejsce urosnąć, tak 
by las nigdy nie został całkowicie wycięty, by mógł się 
zawsze odbudować. Obecnie definicja zrównoważonego 
rozwoju nie ogranicza się wyłącznie do sfery leśnictwa 
i jest wykorzystywana znacznie szerzej.

W języku potocznym pojęcie to często używane jest 
jako synonim zachowań „proekologicznych”.

-  Jeśli zrównoważony rozwój jest tak ważny 
dla egzystencji człowieka na Ziemi, to 
czy został on zauważony i uwzględniony 
w prawie międzynarodowym?

-  Tak. Zrównoważony rozwój stanowi ważny 

element systemu prawa 
międzynarodowego. Leży on 

w polu zainteresowań wielu 
organizacji międzynarodowych. 
Należą do nich między innymi: 

Program Narodów Zjednoczonych 
ds. Ochrony Środowiska (ang. 

United Nations Environmental 
Programme – UNEP), Program 
Narodów Zjednoczonych ds. 
Rozwoju (ang. United Nations 

Development Programme – UNDP) 
oraz instytucje Unii Europejskiej: 

Parlament Europejski, Komisja 
Europejska i Europejski Komitet 

Ekonomiczno-Społeczny.

-  Czy w Polsce zrównoważony 
rozwój również posiada zapis 
w dokumentach prawnych?

-  Oczywiście. W Polsce zasada zrównoważonego 
rozwoju posiada rangę konstytucyjną – została 
zapisana w art. 5 Konstytucji RP: Rzeczpospolita 
Polska… zapewnia ochronę środowiska, kierując się 
zasadą zrównoważonego rozwoju [1], a definicja 
zrównoważonego rozwoju znalazła się w ustawie 
Prawo ochrony środowiska (Tytuł I, Dział II, Art. 3.50): 
(jest to) taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym 
następuje proces integrowania działań politycznych, 
gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi 
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów 
przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości 
zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych 
społeczności lub obywateli zarówno współczesnego 
pokolenia, jak i przyszłych pokoleń [2]. 

-  Nie wiedziałem, że zrównoważony rozwój 
jest taki ważny.

-  Jest bardzo ważny. Aby zapewnić dalsze życie na 
Ziemi, musimy dbać o zrównoważony rozwój we 
wszystkich dziedzinach ludzkiej działalności.  

bernadeta Szaflik, 
Miejskie Przedszkole nr 52 w Katowicach

Źródła:
[1]  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, www.sejm.gov.pl.
[2]  ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, (Dz. u. z 2013 r. poz. 1232, 

1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322, 1662, z 2015 r. poz. 122, 151, 
277, 478).

www.unep.org, www.undp.org
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