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Od redakcji
Szanowni Czytelnicy!
Tematem niniejszego wydania są zabawki ekologiczne! No cóż, zastanówmy
się, czym są owe ekologiczne zabawki, zwłaszcza, że określenia „ekologiczna”
czy „edukacyjna” stosowane są zamiennie. Potoczne znaczenie tego określenia
zdaje się wskazywać na pożyteczność i naturalność zabawki jako elementów
decydujących o określeniu jej jako ekologicznej czy edukacyjnej. Jednak czy
możemy jako specjaliści w zakresie ochrony środowiska zgodzić się na takie
postawienie sprawy? Nie! Dlatego w tym numerze postanowiliśmy przyjrzeć się
problemowi – doprecyzować podział zabawek na ekologiczne oraz edukacyjne.
Nie poprzestaliśmy na tym. Pokazujemy naszym Czytelnikom przykłady
wzorcowych zabawek, które wyprodukowane są z poszanowaniem środowiska
naturalnego, nie szkodzą użytkownikom – w szczególności ich zdrowiu, a także
po zakończeniu zabawy są neutralne wobec ekosystemu. Ciekawi Was jakie to
zabawki? Czy na pewno dzieci je lubią? Czy nasi Czytelnicy je wybierają? A może
sami wyprodukowaliście takie zabawki? Czy zwierzę, którym opiekują się dzieci,
może zastępować taką ekologiczną zabawkę? Zapraszamy do lektury – piszcie do
nas także o swoich przygodach z ekologicznymi zabawkami na Facebooku!
Z ekologicznym pozdrowieniem
dr Katarzyna Michniewska
– użytkownik wielu ekologicznych zabawek w dzieciństwie…
P.S. Drukujemy na papierze z recyklingu.
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Jak dokarmiać

zwierzęta zimą?
Zima to mroźny czas, w którym gruba warstwa śniegu i zmrożona ziemia
przeszkadzają w dotarciu do pożywienia. Bez naszej pomocy wiele
gatunków ptaków nie miałoby szansy na przeżycie. Szczególnie te młodsze
czy starsze osobniki. Właśnie wtedy powinniśmy zadbać o zwierzęta żyjące
w naszym otoczeniu. Jak mądrze je dokarmiać?

Dokarmianie
ptaków
● Idealnym i ciekawym rozwiązaniem jest karmnik.
● Pamiętać jednak należy o tym, by wybrać dobre miejsce
do instalacji takiego domku dla ptaków. Unikajmy
montażu karmnika przy krzewach – w pobliżu może
czaić się kot lub inny drapieżnik!
● Pamiętajmy, aby zadbać o to, by karmnik był wykonany
z materiałów, do których nie przymarznie pokarm,
a w pobliżu znajdowała się świeża woda w poidełku.
● Ważne jest, żeby ptaki karmić jedynie ziarnami (bez
dodatków soli czy cukru), nie zaś pieczywem czy
warzywami. W wielu sklepach można kupić gotowe
już zestawy pokarmów do przyczepienia na gałązkach
drzew lub do umieszczenia w karmnikach.
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Ptaki szczególnie ucieszą się z:
● nasion i ziarna,
● daktyli,
● moreli,
● porzeczek,
● pokrojonych rodzynków,
● zamrożonych owoców czarnego bzu,
● aronii lub orzechów,
● sikorki szczególnie z niesolonej słoniny
lub smalcu.

Dokarmianie ssaków
● Można powiedzieć, że w przypadku ssaków przyroda naprawdę
o nie zadbała. Instynkty, naturalne przystosowania tych zwierząt
chronią je przed mroźną zimą. Wiele z nich zapada w sen
zimowy (np. niedźwiedź brunatny). Inne robią zapasy na zimę.
Przykładem niech będzie wiewiórka, która przed zimą gromadzi
orzeszki. Jeszcze inne, przed śnieżnymi zimnymi dniami dużo
jedzą, by w czasie, gdy nie będą miały dostępu do pokarmu,
wykorzystać powstałą warstwę tłuszczu (np. borsuki lub
świstaki). Te, które nie udają się w sen zimowy, w szczególności
leśne zwierzęta, takie jak sarny i jelenie dokarmiane są przez
leśników.
● My sami zaś powinniśmy pamiętać, że zwierzęta leśne możemy dokarmiać tylko po
kontakcie z leśnikiem. Będzie on pomocny we wskazaniu miejsca, gdzie możemy zostawić
pożywienie.
● Dokarmiać należy systematycznie, ale
tylko w okresach bardzo surowej zimy,
stosując dietę bogatą w witaminy i sole
mineralne (np. buraki, jabłka, marchew,
ziemniaki). MS
ŹRÓDŁA:
• w ww.chwiladlapupila.pl/warto-wiedziec/madre-dokarmianie-ptakow-zima
• w ww.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/jak-ssaki-radza-sobie-w-zimie,15060.html
• w ww.mlodziez.erys.pl/aktualnosci/czy_dokarmianie_jest_konieczne
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Czy pierwsze
zabawki były eko?
Zabawki. Czy jest ktoś, kto bez nich wyobraża sobie
dzieciństwo? Pomagają się rozwijać, dają radość, umilają czas.
Zdarza się, że ich liczba nie idzie w parze z jakością.
Często szybko się psują i stają kolejnym odpadem.

T

ak jest dzisiaj, a jak było kiedyś? Czy
zastanawialiście się, czym bawili się
Wasi rodzice czy dziadkowie? A jak było
jeszcze wcześniej? Jak zabawki z dawnych
lat wpływały na środowisko?

MiniLO i Aniela postanowili to sprawdzić.
W tym celu wybrali się na wycieczkę
do muzeum zabawek znajdującego się
w Kudowie Zdroju. Zwiedzając wystawę
dostrzegli między innymi, że materiały
wykorzystywane do zabawy wiążą się
z rozwojem ludzkości. Były to również
naturalne materiały. Oto kilka przykładów:
Dzisiaj

Dawniej

Lalka – plastik, Lalka – resztki
guma
materiałów, drewno,
tektura, gips, wosk
pszczeli, włosy, a nawet
bursztyn
Klocki – plastik Klocki – kamienie, patyki,
glina, drewno, szyszki,
kasztany, zęby i kości,
skóry zwierząt
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Czy dawniej zabawki nie były
szkodliwe dla środowiska?
W wielu przypadkach tak,
ponieważ:
1.	powstawały z naturalnych surowców;
2.	ich produkcja nie szkodziła
środowisku, ani zdrowiu ich
użytkowników;
3.	mogły służyć kilku pokoleniom;
4.	często wykonane były z odpadów.
MiniLO z Anielą chcieli dowiedzieć się
jeszcze więcej, niż mogli zobaczyć sami
na wystawie. W tym celu postanowili
posłuchać tego, co ma im do opowiedzenia
Dyrektor Muzeum Zabawek w Kudowie
Zdroju. Posłuchajcie…
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Ponadczasową zabawką jest gliniany ptaszek-gwizdek
– jest to zabawka, która jest obecna w każdej kulturze

Z

abawka to jedna
z nielicznych rzeczy,
która dotyczy każdego
człowieka na Ziemi. Nie
było, nie ma i nie będzie
człowieka, który by jej nie
miał. Towarzyszyła człowiekowi od zawsze.
To jeden z najpiękniejszych przedmiotów,
który nie był na początku doceniany.
Dopiero niedawno zaczęto postrzegać
zabawki jako istotną pomoc w rozwoju
dziecka. Zabawki to zminiaturyzowany, czyli
pomniejszony świat dorosłych. W dawnych
wiekach wyraźny był podział w zabawkach:
na dziewczynki i chłopców. Na przykład
lalki miały wprowadzać dziewczynki do
późniejszej roli matki. Mała broń, na przykład
małe łuki, miały przyuczać chłopców do roli
mężczyzny, dbającego o bezpieczeństwo
rodziny. Ciekawe są małe figurki zwierząt.
Były one zabawkami dla chłopców,
myśliwych lub hodowców zwierząt
w dorosłym życiu. Materiały, których
używano to praktycznie wszystkie dary
natury, każda rzecz, którą można odnaleźć
w przyrodzie – szyszki, kasztany, kamienie,
patyki, kawałki drewna. Używano ich też
jako klocków.

Na przestrzeni lat wiele się zmieniło
w postrzeganiu zabawek. XIX wiek to czas
rewolucji. Zamieszanie wprowadziła też
choinka, pod którą dzieci znajdowały
prezenty. Z tego czasu pochodzą prawdziwe
cudeńka, które były dostępne tylko dla
bogatych ludzi. Tworzone były one na
specjalne zamówienia i są prawdziwymi
dziełami sztuki. Rozwój cywilizacji wpłynął
na to, że zaczęto wykorzystywać wiele
różnych materiałów. Zabawki jednak nie
zawsze były bezpieczne. Małe kuchenki
przeznaczone dla małych dziewczynek miały
prawdziwe palniki na spirytus, które można
było faktycznie podpalać. Wielkim hitem
wśród dzieci były miniatury silników
parowych. Były to zabawki, które naprawdę
funkcjonowały na parę, ogień. Spełniały
swoją prawdziwą funkcję, ale były znacznie
mniejsze. Wiele materiałów, z których były
wytworzone te pomniejszone przedmioty,
zawierało rtęć, ołów oraz rad, czyli bardzo
szkodliwe dla zdrowia i środowiska
substancje. Kiedyś bawiono się kolejkami,
które były na parę lub na sprężynę,
teatrzykami z marionetkami, samograjami,
czyli prawdziwymi pozytywkami, o których
można powiedzieć, że są namiastką
dzisiejszych odtwarzaczy z telefonów
komórkowych. Przez wieki zmieniał się także
stosunek rodziców do dzieci i zabawek.
Zabawki od zawsze pełnią funkcję
edukacyjną. Są symbolem miłości rodziców
do swoich pociech.
Maria Ozierańska
Dyrektor Muzeum Zabawek
Źródło: www.muzeum-zabawek.pl
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Upcyklingowe
prezenty dla najbliższych
Grudzień to czas prezentów. MiniLO i Aniela również pod tym
względem chcą być EKO. Prezenty dla swoich najbliższych
przygotowują samodzielnie. Dzięki temu ich upominki są niezwykle
oryginalne i jedyne w swoim rodzaju. Spróbujcie sami! Nadajcie
drugie życie niepotrzebnym rzeczom i sprawcie wyjątkową
przyjemność obdarowanym bliskim. Oto nasze propozycje:

Lampionik

Stopień trudności: trudne

Potrzebne będą:
puszka, gwoździk lub małe nożyczki
do zrobienia dziurek, marker, świeczka,
opcjonalnie: farby, niepotrzebne tasiemki,
koronki itp., klej, nożyczki
Wykonanie:
• Na puszce rysujemy markerem kropki
układając je we wzór, który chcemy
otrzymać.
• Za pomocą gwoździa lub nożyczek
robimy w miejscach kropek dziurki
(jeśli to dla ciebie zbyt trudne, poproś
o pomoc dorosłego).
• Puszkę możemy pomalować na
ulubiony kolor. Górę lub dół lampioniku
ozdabiamy wstążką lub innym
materiałem, mocując zdobienie klejem.
• Do środka puszki wkładamy świeczkę.
Na dno puszki, jako dodatkowy element
dekoracyjny możemy wysypać, np.
ziarenka kawy, piasek lub drobne
kamyczki.
Wersja łatwiejsza:
Z puszki możesz także zrobić ozdobne
pudełeczko na drobiazgi. Wystarczy, że
puszkę pomalujesz, okleisz kolorowym
papierem lub obwiążesz wstążeczkami.
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Ramka na zdjęcie
Stopień trudności: łatwe

Potrzebne będą:
ramka, klej, śrubki lub nakładki, farby
Wykonanie:
• Ramkę możemy pomalować na
ulubiony kolor, przyklejamy śrubki
i gotowe!
•R
 amkę możesz ozdobić także
kolorowymi guzikami, muszelkami lub
kredkami.

Zakładka do książki
Stopień trudności: średnie

Potrzebne będą:
niepotrzebne kolorowe pocztówki lub
tapety, tasiemki/koronki/sznurek/
włóczka
Wykonanie:
Z pocztówki lub tapety wycinamy
prostokąt. Dowolnie ozdabiamy brzegi
– oklejamy je tasiemką, koronką lub
sznurkiem.
Gotowe!

JB
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WITAJCIE

w krainie Anaruka
Zapraszamy do śledzenia naszego nowego działu
o lekturach szkolnych. Z nami zapoznacie się z bohaterami
i miejscami, w których żyją. Dzisiaj wyruszamy do mroźnej
krainy Anaruka, chłopca z Grenlandii.

A

naruk to Eskimos, czyli mieszkaniec
Grenlandii. Ma 12 lat. Jest myśliwym,
polującym głównie na foki. Anaruk jest od
małego przyzwyczajony do mroźnego, polarnego
klimatu. Na kartach powieści Anny i Czesława
Centkiewiczów możecie poznać fascynujące
przygody Anaruka, jego rodziny oraz przyjaciela,
Omialika. Przeczytacie wiele wciągających
historii, którymi książkowi Eskimosi umilają
sobie pracę podczas naprawiania odzieży oraz
wykonywania broni z kości zwierząt, na przykład
o niedźwiadku lub o białych gęsiach i krukach.

Już teraz poznajcie parę
ciekawostek o Grenlandii:
1. Grenlandia jest największą wyspą na świecie
– jej powierzchnia jest prawie 7 razy większa
od powierzchni Polski.

2. 89% populacji Grenlandii stanowią Inuici, czyli
Grenlandczycy. Pozostałe 11% to inne grupy
narodowościowe, w większości Duńczycy.

3. 85% wyspy pokryte jest lądolodem

(lądolód – warstwa lodu, pokrywająca duży
obszar ziemi).

4. Stolicą Grenlandii jest Nuuk, miasto

zamieszkane przez około 15 tysięcy osób.

Mini słowniczek
języka grenlandzkiego:

5. Na Grenlandii panuje klimat polarny, który

dzień dobry – kumoorn (rano),
kutaa (po południu)
cześć – hej [wym. haj], aluu, halloj
dobry wieczór – kuaften
jak się masz? – qanoori?
w porządku – ajunngi
do zobaczenia – takuss'
tak – aap/suu
Źródła:
nie – naamik
• w ww.wikipedia.org
12

• www.poznajgrenlandie.pl
• www.grenlandia.pl

cechują długie zimy, krótkie lata oraz bardzo
niskie temperatury. Czy wiesz, że najniższa
odnotowana temperatura powietrza
w Grenlandii wynosiła – minus 70°C?

6. Wikingowie byli pierwszymi Europejczykami,
którzy przybyli na Grenlandię.

7. Na terenie Grenlandii znajduje się Park

Narodowy Grenlandii (gren. Kalaallit Nunaanni
nuna eqqissisimatitaq), zamieszkany głównie
przez woły piżmowe i niedźwiedzie polarne.

8. Oficjalnym językiem w Grenlandii jest język

grenlandzki, natomiast często używany jest
również język duński. PS

1.	Dom Eskimosa.
2.	Dzień, podczas którego nie zachodzi
słońce.
3.	Ile razy powierzchnia Polski
jest mniejsza od powierzchni
Grenlandii?
4.	Nazwa populacji Grenlandii.
5.	Imię przyjaciela Anaruka.
6.	,,Tak” po grenlandzku.
7.	Ile lat ma Anaruk?
8.	Pokryte nim jest 85% Grenlandii.
9.	Jaki kolor miały ptaki z opowieści
taty Anaruka?
10. Zwierzę, które upolował Anaruk.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Odpowiedź: grenlandia

Rozwiąż
krzyżówkę

Dla najmłodszych

1

Dla najmłodszych

MiniLO pyta:
śmieciarka to duuuża zabawka,
kto nią jeździ i jak wygląda jego praca?
MiniLO to bardzo ciekawski chłopiec. Wielu rzeczom się przygląda,
wszystkim się interesuje, ciągle zadaje pytania. Od dłuższego czasu
zastanawiał się, na czym polega praca kierowcy śmieciarki. Gdy tylko
pojawiła się okazja, postanowił z nim porozmawiać.
Na pytania MiniLO odpowiada Andrzej Siepierski,
kierowca śmieciarki w firmie „BYŚ”.

Minilo: Ile śmieci mieści się w śmieciarce?
Andrzej Siepierski: Śmieciarka może zabrać
od 8 do 12 ton śmieci, czyli nawet 12 tysięcy
kilogramów! W strefie załadunkowej, czyli z tyłu
śmieciarki, zamontowane jest specjalne urządzenie,
które ugniata śmieci po to, by zmieściło się ich
naraz jak najwięcej. Gdyby wysypać je
wszystkie w niewielkim dziecięcym
pokoju, mogły by go zapełnić
w całości, aż po sufit!
M: Czy śmieciarkę
się myje? Jak
często? Jak opróżnia
się śmieciarkę?
AS: Każdy kierowca,
który szanuje swoje
auto, dba o to, by było
ono sprawne i czyste. Lubię
moją śmieciarkę, spędzam
w niej niemal cały dzień,
dlatego staram się, by była
czysta. Codziennie po skończonej
pracy podjeżdżam do specjalnej myjni, gdzie
odpowiednimi środkami myta jest karoseria, a także
wnętrze strefy załadunkowej, w której znajdowały
się odpady przed ich dostarczeniem do sortowni
firmy „BYŚ”. Dzięki takim zabiegom moja śmieciarka
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codziennie rano wygląda lśniąco i jest wolna
od zarazków, które czają się w śmieciach.
M: Czy sam Pan segreguje śmieci w swoim domu?
AS: Oczywiście, że tak! Jeśli najpierw w domach
posegregujemy odpady, to potem w naszej
supernowoczesnej sortowni „BYŚ” jest dużo
łatwiej sprawić, że otrzymają one
drugie życie. Śmieci przemienią
się po przerobieniu
w przedmioty
codziennego użytku.
Dlatego warto
sortować w domach,
bo to bardzo pomaga
na dalszym etapie
segregowania!
M: Czy lubi Pan swoją
pracę? Dlaczego?
AS: Niektórym ludziom wydaje się, że tej
pracy nie można lubić. To nieprawda! Każda
praca, jeśli jest dobrze wykonywana, może
dawać satysfakcję. Jestem szczęśliwy, gdy uda
mi się sprawnie odebrać odpady z całego rejonu,
w którym pracuję i kiedy moja praca spotyka się
z sympatią mieszkańców! Niestety, ale zdarza się
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też, że ludzie są niemili. Myślą, że skoro odbieram
śmieci, można się do mnie niegrzecznie odzywać,
czasem nazywają mnie śmieciarzem. A przecież
śmieciarz to ten, który wyrzuca śmieci, a nie ten,
który je odbiera.
M: Co jest najtrudniejszego w Pana pracy?
AS: Praca kierowcy śmieciarki wcale nie jest taka
prosta, jak niektórym się wydaje. Śmieciarka to
ogromny sprzęt, a czasem trzeba nim dojechać
w takie miejsca, w które ledwo mieści się mały,
osobowy samochód. To wymaga ogromnych
umiejętności i doświadczenia. Ja kierowcą
ciężarówki jestem już od ponad 10 lat i daję sobie
radę nawet w trudnych sytuacjach drogowych.
M: Widziałem, że czasem jeździ Pan z tyłu
śmieciarki, przyczepiony do niej. Czy wolno Panu
tak jeździć? Czy często dostaje Pan mandaty?
AS: Jazda na tak zwanej stopce śmieciarki, to dość
niebezpieczna czynność. Trzeba bardzo uważać.
Załoga śmieciarki (oczywiście poza kierowcą,
który prowadzi pojazd) wskakuje na stopkę tylko
w trakcie przejazdu na krótkich odcinkach i z bardzo
niedużą prędkością. Nie ma sensu wsiadać do
kabiny, gdy jeden punkt, z którego odbieramy
śmieci, jest oddalony od drugiego o 10 metrów.
Ale musimy być bardzo ostrożni! Oczywiście nikt
nie może stać na stopce, gdy pojazd cofa. Gdyby
ktoś na nią wszedł podczas jazdy do tyłu, specjalny
czujnik to dostrzeże, a samochód natychmiast
sam się wyłączy i nie ruszy z miejsca. W mojej
pracy przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ruchu
drogowego jest bardzo ważne. Wiem, że gdyby
MINILO & ANIEL A nr 04/2015 [12]

doszło do zderzenia tak wielkiej ciężarówki jak
śmieciarka z małym samochodem, skutki mogły
by być tragiczne. Dlatego przestrzegam przepisów
ruchu drogowego, więc nie dostaję mandatów.
M: Czy wie Pan, że dużo dzieci chciałoby zostać
kierowcą śmieciarki?
AS: Doskonale o tym wiem. Czasem naszą
śmieciarkę udostępniamy do zwiedzania podczas
różnych dużych imprez. Wtedy objaśniam jak ten
sprzęt działa, pozwalam usiąść za kierownicą.
Przychodzi też mnóstwo dzieci z rodzicami,
robią sobie zdjęcia w samochodzie, mówią, że
chciałyby być kierowcą śmieciarki. Kto wie, może
niektórzy rzeczywiście nimi będą? Wystarczy
dorosnąć, przejść odpowiednie kursy i szkolenia,
uzyskać prawo jazdy do kierowania takim dużym
samochodem, a potem w drogę!
M: W kabinie często są poustawiane zabawki.
Czy Pan w swojej śmieciarce też je kolekcjonuje?
AS: Rzeczywiście, gdy mijam kolegów z innych
firm widzę w kabinach ich pojazdów tego typu
rzeczy. Bardzo lubię zabawki, ale uważam, że ich
miejsce jest w pokoju dla dzieci. Kabina pojazdu
ciężarowego nie powinna być zapełniona rzeczami,
które rozpraszają uwagę kierowcy. Zresztą,
niektórzy mówią, że śmieciarka to niezła zabawka,
tylko trochę duża.
M: Czego można Panu życzyć?
AS: Życzliwości mieszkańców, od których
odbieram odpady i szerokiej drogi!
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Czego
nie wolno
wyrzucać
do toalety

Wrzucanie do ubikacji resztek
jedzenia, włosów czy papierowych
ręczników może spowodować
zatkanie toalety lub rur i poważne
kłopoty z odprowadzaniem ścieków
do oczyszczalni. Mamy nadzieję,
że pomożemy Wam zapamiętać czego
absolutnie nie można wyrzucać
do sedesu.

Guma do żucia
Gumę do żucia wyrzuć do kosza
nigdy do toalety
Bo taka guma narobi szkody
Zatka Ci sedes niestety
16
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Waciki
Nie wrzucaj wacików do toalety
To zły pomysł - niestety
Gdy utkną w rurze
Narobią się kłopoty duże

Zabawki
Choć bardzo lubią harce
Nie bawi ich pływanie
Szczególnie kiedy w ubikacji
urządzisz im kąpanie

MINILO & ANIEL A nr 04/2015 [12]

17

Dla najmłodszych

Resztki jedzenia
Resztki z obiadu, resztki z kolacji?
Niech nie lądują w szalecie
To dla nich nie jest dobre miejsce
Już teraz o tym wiecie!

Reklamówki
Pomyśl tylko!
Reklamówkę chcesz wyrzucić do wc?
Będzie z tego kłopot tylko
Rurę zatka przecież!
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Origami

papierowe cuda
Czy wiesz, że… ?
Origami to chiński wynalazek sięgający
VI w. p.n.e. Dzisiaj jednakże to nie Chiny,
lecz Japonia są uznawane za prawdziwą kolebkę
tej papierowej sztuki.
Początkowo tradycja składania papieru była
przekazywana ustnie z pokolenia na pokolenie.
Podobno każdy Chińczyk czy Japończyk umie
złożyć zwierzątka lub kwiatki z papieru.
Pierwszy podręcznik origami, autorstwa
Akisato Rito, wydano w 1797 roku w Japonii.
Prezentował on instrukcję składania „kompozycji
tysiąca żurawi” (jap. Senbanzuru orikata). Jest w niej
odnotowanych 49 sposobów składania żurawia,
symbolu zdrowia i pokoju.
W Europie origami pojawiło się najpierw w Hiszpanii.
Najbardziej znanym europejskim zwolennikiem
origami był Leonardo da Vinci.
Za pierwszych mistrzów tej sztuki uważa się
w Japonii Isao Honda i Akira Yoshizawa.
Jednym z odmian origami jest origami modułowe.
Polega ono na budowaniu przestrzennych figur.
Każdy taki moduł, czyli część, jest budowany
z oddzielnego arkusza papieru.
ŹródłA:
• www.japonia-online.pl/article/54
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Origami – pingwin
Z origami można wykonać niemal każde zwierzątko. Tym razem
przedstawiamy, jak krok po kroku wykonać najbardziej znanego
zimowego nielota – pingwina.
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Idą święta! Oby były pełne

!

Zima to wspaniała pora roku.
Można lepić
na

, rzucać się śnieżkami i jeździć

. MiniLO i Aniela nie mogą się już
.

doczekać, kiedy zaczną ubierać
Przygotowali już kolorowe

Napisali też list do

oraz

.

Czytam
z MiniLO
i Anielą

.

Jak zawsze ciekawi są, jakie
w tym roku im przyniesie.
Wkrótce po świętach będzie Sylwester
i Nowy Rok. Na niebie będzie można
,

zobaczyć piękne kolorowe
które mogą być odpalane tylko przez
dorosłych. W tym czasie warto
również pamiętać o

.

Mają one bowiem lepszy słuch
niż ludzie i boją się hałasu.

z nieba oraz Szczęśliwego Nowego Roku!
MINILO & ANIEL A nr 04/2015 [12]
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Nasze Konkursy

Kartka z ekokalendarza
Konkurs na plakat przedstawiający
nietypowe święto ekologiczne dobiegł
końca. Poniżej prezentujemy prace
zwycięzców, ostatniej IV edycji
konkursu. Serdecznie gratulujemy!

Bardzo dziękujemy za wspólną zabawę uczestnikom
wszystkich edycji konkursu. Przesłane prace, ich ilość,
oryginalność i wyjątkowość są dla nas niezwykle cenne.
Dlatego postanowiliśmy dodatkowo wyróżnić laureatów
konkursu.
Z wybranych zwycięskich prac przygotowaliśmy
kalendarz na rok 2016! Będzie on dodatkiem do
następnego numeru naszego czasopisma. Mamy
nadzieję, że będzie to świetna pamiątka dla uczestników
konkursu, a także przydatny gadżet dla wszystkich
czytelników, który będzie Wam towarzyszył przez cały
2016 rok.

Weronika Sikorska, lat 15,
Dzień Ochrony Środowiska

Kacper Halejak,
lat 5,
Dzień Wiatru

Julia Chmielewska, lat 7,
Dzień Psa

Leśny konkurs
z wydawnictwem BIS

Dziękujemy za tak aktywny udział w konkursie!
Z wielką trudnością, z tak licznych prac wybraliśmy
7 zwycięskich wierszyków. Oto nagrodzeni:
Jan Wawrzków, Piotr Sobala, Mateusz Sielski, Brajan
Wesołowski, Małgorzata Buchowicz,
Maja Andrzejewska, Eryka Rzepecka.

Do zwycięzców wędrują Książki o Klinice małych
zwierząt w Leśnej Górce. Gratulacje!
Z pracami laureatów możecie zapoznać się
na naszej stronie internetowej:
www.minilo.org/konkursy/konkursy-zakonczone/
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Konkurs
„Czym jest dla Ciebie
zrównoważony rozwój?”

Zakończony został
także konkurs dotyczący
zrównoważonego
rozwoju. Z przyjemnością
przedstawiamy zwycięską
pracę. Serdecznie gratulujemy!
Wioletta Ruszaj, 5 lat

kolorowanka

Lepimy
bałwana
pokoloruj obrazek
i zobacz, czy czegoś
nie brakuje
bałwankowi.

23
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{

Ile widzisz
psów?

Pokoloruj rysunek i podaj
ile znajduje się na nim czworonogów.

Odpowiedź: 19
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Misie
piją mleko

Brakuje im tylko
pachnących
pierniczków.
Narysuj je.

MINILO & ANIEL A nr 04/2015 [12]
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dopasuj tropy
do zwierząt

b

c

a

2

3

4

Zima to czas
dokarmiania zwierząt.
Które z powyższych
było dzisiaj w paśniku?
Odpowiedź: a4, b1, c3, d2, jeleń

1

d
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Wytnij i dopasuj obrazki w taki sposób,
by nie powtarzały się w kwadratach.

27
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Znajdź
10 różnic
pomiędzy
obrazkami
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Ekoedukacja

AKUMULATOR

Wielokrotne źródło energii
Co to właściwie jest akumulator?

Akumulator to tzw. wtórne ogniwo galwaniczne, które
może być wielokrotnie używane i ponownie ładowane
prądem elektrycznym. Inaczej niż bateria, która po
zużyciu nie może być już ponownie naładowana.
Akumulator gromadzi energię elektryczną i dzięki
reakcjom chemicznym w elektrolicie, zamienia ją
na energię chemiczną. Następnie, podczas pracy
(np. w zabawkach, telefonach, samochodach, wózkach
widłowych), energia chemiczna jest ponownie
zamieniana na elektryczną. Gdy cała energia
zostanie wykorzystana, akumulator rozładowuje się.
Istnieje jednak możliwość ponownego naładowania
akumulatora, aby kolejny raz go wykorzystać. Dzieje
się tak wielokrotnie.

Czy akumulator może
być niebezpieczny?

Tak. To my sami możemy spowodować, że
akumulator stanie się niebezpieczny, zarówno dla
nas, jak i środowiska naturalnego. Podczas pracy
akumulatora zachodzą także nieodwracalne reakcje
uboczne, które powodują, że akumulator traci
swoje właściwości. Wówczas, staje się odpadem
niebezpiecznym, a to, co z nim zrobimy, ma ogromne
znaczenie. Także nieprawidłowe korzystanie
z akumulatora podczas jego pracy może spowodować
zagrożenie.

O czym musimy pamiętać?

● Akumulatory wykorzystujemy zgodnie z instrukcją
obsługi.
● Elektrolit to kwas, który znajduje się w środku
akumulatora. Jest silnie żrący i niebezpieczny dla
ludzi i środowiska.
● Nie przechylamy. Z przechylonego akumulatora
może wypłynąć niebezpieczny elektrolit.
● Jeśli nie korzystamy z akumulatora, zabezpieczamy
go przed czynnikami zewnętrznymi takimi
jak: zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury,
promieniowanie, opady oraz źródła ognia.
● Akumulator to nie zabawka. Musi być zawsze
odpowiednio zabezpieczony przed dziećmi
i zwierzętami. To ogromne ryzyko poparzenia
kwasem.
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● Wyrzucenie akumulatora w lesie, na śmietniku czy
wyniesienie do piwnicy to łamanie prawa.
● Oddanie (bezpłatnie) starego akumulatora
do punktu sprzedaży lub do innego punktu
wyznaczonego przez producenta to nasz obowiązek.
● Zużyte baterie i akumulatory zbieramy selektywnie.
To oznacza, że nie umieszczamy ich z innymi
rodzajami odpadów.
● Stary model możesz wymienić na nowszy,
wyprodukowany w nowej technologii, bardziej
ekologiczny.
● Dzięki stosowaniu powyższych zasad możemy
chronić nas i środowisko naturalne przed
szkodliwym wpływem odpadów niebezpiecznych.
JO
Źródła:
• Bateria – niezastąpione źródło energii, MiniLO&Aniela nr 07, str. 14
• Jak chemikalia zasilają akumulatory, Tak to działa.
Wiedzieć więcej nr 1/2015, str. 81
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2009 Nr 79
poz. 666 z poźn. zm.)
•www.hawker.pl
•www.pl.wikipedia.org

Artykuł przygotowany w ramach publicznych kampanii
edukacyjnych, podnoszących stan świadomości
ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego
postępowania z odpadami w postaci zużytych baterii
i zużytych akumulatorów oraz wspomagających osiągnięcie
wysokiego poziomu selektywnego zbierania tych odpadów,
sfinansowany przez firmę EnerSys sp. z o. o.

Przygody Energetycznego Akumulatorka

Do gry potrzebne są:
● 4 nakrętki lub kapsle
● kostka
● klej i nożyczki

Przygotowanie do gry:

Wytnij kółeczka z akumulatorkami, które
znajdują się po lewej stronie planszy, i naklej
je na nakrętki lub kapsle.

Zasady gry:

● Gra dla 2-4 osób
● Pionki ustawcie na polu start.
● Zaczyna ta osoba, która wyrzuci największą
liczbę oczek.
● Na specjalnych polach opisane są przygody
akumulatorka. Postępuj zgodnie z opisem.
● Pierwsza osoba, która przekroczy linię mety,
wygrywa.
Gra planszowa została przygotowana na
zlecenie firmy EnerSys sp. z o. o. w ramach
publicznych kampanii edukacyjnych, mających
na celu podnoszenie stanu świadomości
ekologicznej w zakresie prawidłowego
postępowania z odpadami w postaci
zużytych baterii i zużytych akumulatorów
oraz wspomagające osiągnięcie wysokiego
poziomu selektywnego zbierania tych
odpadów.

Odpowiedzi do pytań:
• Co wspólnego mają kolarze w reklamie
firmy EnerSys (na odwrocie gry)
z akumulatorami? Odp.: Podczas jazdy
na rowerze kolarze tracą energię,
tak jak akumulatory i baterie podczas
swojej pracy. Akumulator możemy
ponownie naładować.
• Rodzaje odpadów: makulatura, metal, tworzywa
sztuczne, odpady wielomateriałowe, odpady
niebezpieczne (np. baterie i akumulatory), szkło,
bioodpady.

P

rzekazujemy Wam grę planszową
pełną wyzwań. Dowiecie się
z niej, jak postępować z bateriami
i akumulatorami. Bohater gry
– Energetyczny Akumulatorek
– wspólnie z Wami przeżywa różne
przygody. Te dobre, wesołe, ale też
i te przykre, smutne, które nie
powinny mieć miejsca. Życzymy,
żeby tych drugich było jak najmniej.

Ekoedukacja

Które zabawki są

eko?

Zabawki – nieodłączny element w życiu każdego dziecka
– wspierają rozwój od pierwszych miesięcy życia, ćwiczą
koncentrację, zabijają nudę, integrują, uczą szacunku do rzeczy
oraz cierpliwości. Producenci i konstruktorzy zabawek
prześcigają się w coraz to nowszych formach, materiałach
i technologiach. W sklepach z zabawkami półki uginają się
od kolorowych pudełek, w których znaleźć można kreatywne
klocki, płaczące lalki, elektroniczne zwierzątka reagujące
na dotyk i głos. Wybór jest ogromny, ale które z nich są
rzeczywiście dobre dla naszych dzieci?

Z

pewnością wielu z was spotkało się
z określeniem „zabawki ekologiczne”. Są to takie
zabawki, które w żaden sposób nie zagrażają
środowisku, zostały wykonane z poszanowaniem
praw człowieka oraz z myślą o bezpieczeństwie
ich przyszłych właścicieli. Wykonane są zazwyczaj
z naturalnych materiałów, których pozyskanie nie
zakłóca równowagi naszej planety i które mogą
zostać poddane recyklingowi. Co ważne, również
opakowania zabawek są ekologiczne, ograniczone
do niezbędnego minimum i łatwe do przetworzenia.
W przeszłości, wytwarzane z drewna klocki, domki
dla lalek, materiałowe lalki-szmacianki i inne
zabawki naszych dziadków, dzięki naturalnym
surowcom były bezpieczne zarówno dla zdrowia
ludzi, jak i dla środowiska naturalnego. Dziś co
trzeci rodzic ma obawy co do bezpieczeństwa
produktów dla dzieci. Nic dziwnego – wciąż
słyszymy doniesienia o niepokojących wynikach
kontroli zabawek. Testy pokazują, że zabawki
mogą zawierać groźne substancje rakotwórcze
albo nie spełniać norm bezpieczeństwa. Dlatego
warto przed kupnem zabawki sprawdzić, czy jest
ona wykonana z bezpiecznych, ekologicznych
materiałów, które nie zrobią krzywdy naszym
dzieciom.
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Pamiętaj!
Zepsute lub niepotrzebne zabawki
elektroniczne to elektrośmieci.
Nie wolno wyrzucać ich do kosza
z innymi odpadami.
Należy je zutylizować
w odpowiedni sposób.

Materiałem ekologicznym do produkcji zabawek
jest przede wszystkim drewno. Z niego wykonuje
się klocki, puzzle, układanki, różnego rodzaju
figurki lub pojazdy. Równie bezpieczna jest
bawełna organiczna. Po zabarwieniu naturalnymi
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Na pierwszy rzut oka nie
jest łatwo odróżnić zwykłe
zabawki od tych ekologicznych.
Warto zatem czytać oznaczenia na
opakowaniu i omijać niepewne źródła
zakupu. Zabawki ekologiczne posiadają
specjalne certyfikaty wydawane przez
niezależne instytucje. Jakie znaki
możemy znaleźć na opakowaniu i co
one oznaczają?

GOTS – ten znak posiadają
zabawki wyprodukowane
z bawełny organicznej.

CE – podstawowy certyfikat, który
oznacza, że producent ponosi
odpowiedzialność za zgodność
swojego wyrobu ze wszystkimi
postanowieniami odpowiednich
dyrektyw UE. Gwarantuje on, że
zabawka nie wpływa niekorzystnie
na środowisko naturalne.

TUV Rheinland PROOF
– produkt posiadający
te oznaczenie został
wykonany z bezpiecznych
substancji, które nie
zagrażają człowiekowi.

Uwaga!
Znak CE doczekał się chińskiego
odpowiednika oznaczającego China
Export. Logo to niewiele różni się
od oryginalnego symbolu CE.

Fair Trade – certyfikat
sprawiedliwego handlu
oznacza, że zabawka
została wyprodukowana
z poszanowaniem praw
człowieka.

EN71 – to norma europejska, która
określa wymogi bezpieczeństwa
stawiane zabawkom.

PEFC – certyfikat ten
wydaje duża organizacja
ekologiczna, posiadają go
tylko zabawki ekologiczne
wyprodukowane w zgodzie
z normami ekologicznymi
i społecznymi.
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FSC – symbol ten oznacza,
że drewno pozyskane
do wytworzenia danej
zabawki pochodzi z lasów,
gospodarowanych według ściśle
określonych zasad, mających
na celu ochronę środowiska
naturalnego.

Safe Toys – certyfikat
bezpieczeństwa przyznawany
przez niezależny Instytut ds.
Testów i Certyfikatów. Potwierdza,
że zabawka jest bezpieczna.

Certyfikat Instytutu Matki
i Dziecka oraz Certyfikat
Państwowego Zakładu
Higieny – oznaczają, że
zabawki spełniają normy
bezpieczeństwa.

Ekoedukacja
barwnikami, można z niej wyprodukować
przytulanki i maty edukacyjne. Popularnym
materiałem jest również karton, który daje
szerokie pole do kreatywnej zabawy. Można z niego
stworzyć dużych rozmiarów pałac księżniczki
albo auto, które dziecko samodzielnie ozdobi.
Mniej popularnymi materiałami ekologicznymi
wykorzystywanymi przez producentów zabawek
są len, wełna i bambus.

W wielu miejscach (np. szkołach,
kawiarniach dla dzieci) istnieją
kąciki wymiany niepotrzebnych
zabawek. Można tam przynieść
zabawkę lub książeczkę, która
znudziła się dziecku i wymienić ją
na inną. Jeśli w Twoim mieście nie

Kiedyś zabawki służyły dzieciom
przez lata. Każde uszkodzenie
było na bieżąco reperowane lub
zszywane. Dziś uszkodzona zabawka
wyrzucana jest do śmieci. Na jej
miejsce przychodzą nowe, modne
w danym sezonie zabawki, by po
chwili trafić znowu do kosza na
śmieci, a następnie na wysypisko.
Starajmy się zatem wybierać
zabawki ponadczasowe, wyjątkowe,
piękne i praktyczne. Nie kierujmy się
chwilową modą.

ma takiego miejsca – zachęcamy do
stworzenia go samemu w pobliskiej
szkole, bibliotece lub domu kultury.
Co, poza bezpieczeństwem, może nas przekonać
do zakupu ekologicznej zabawki? Przede wszystkim
ich funkcja edukacyjna. Ekologiczne zabawki często
przypominają te z przed lat, które do spełnienia
swojej funkcji potrzebowały przede wszystkim
wyobraźni i kreatywnego myślenia dziecka.
Są zatem niezastąpionym źródłem inspiracji dla
dzieci i rodziców. Prostota, estetyka wykonania
i unikalność tych przedmiotów sprawiają, że dziecko
rozwija swoje poczucie piękna i wyrabia dobry gust.
Warto również już od najmłodszych lat uczyć dzieci,
jak ważna jest troska o środowisko naturalne i co
my sami możemy zrobić, by chronić naszą planetę
przed zanieczyszczeniami. KI
ŹródłA:
· w ww.zabawkowicz.pl
· Postawy rodziców wobec kupowania produktów dla dzieci, www.pliki.gemius.pl,
Gemius S.A.,Warszawa 2006
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Dzieci i ryby

głosu nie mają…?
Każdy z nas na pewno nie raz słyszał to przysłowie, zazwyczaj towarzyszył
mu wtedy bunt. Chyba zgodzicie się, że jest ono krzywdzące? Nie tylko dla
młodszych członków rodziny, ale również dla zwierząt. Coraz więcej mówi
się o właściwym postępowaniu i traktowaniu tych drugich. Jest jeszcze
jednak wiele do zrobienia w tym temacie. Zbliża się okres świąt, kiedy to
w sklepach dostępne są między innymi żywe karpie. Niestety część z nich
będzie przetrzymywana w złych warunkach. Jakie znaczenie dla naszego
organizmu ma pochodzenie ryb oraz sposób ich hodowli?

Skąd się wzięły ryby?

Są to zmiennocieplne kręgowce wodne, które
oddychają za pomocą skrzeli, a poruszają dzięki
obecności płetw. Obecnie to najliczniejsza
i najbardziej zróżnicowana grupa żyjących
kręgowców. Charakteryzują się dużym
zróżnicowaniem pod względem budowy,
zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej, a także
przystosowaniem do warunków środowiska.
Ponadto są najstarszymi kręgowcami świata.

Przemysł

Kręgowce te dostarczają
surowca między
innymi dla przemysłu
farmaceutycznego, do
produkcji nawozów,
klejów czy karmy dla
zwierząt.

Znaczenie ryb

Akwarystyka

Na całym świecie wykorzystywane są w celach
konsumpcyjnych, przemysłowych oraz
rekreacyjno-poznawczych.

Ryby są hodowane
w akwariach, cieszą
oko domowników czy
publiczność na większą
skalę, na przykład
w oceanariach.

Konsumpcja

Od najdawniejszych czasów ryby
są jednym z podstawowych
składników pożywienia
człowieka. Ich mięso
jest łatwo przyswajalne,
a także wartościowe pod
względem odżywczym.
Zawiera ono między
innymi łatwo przyswajalne
białka (o strawności ponad
90%), wielonienasycone
kwasy tłuszczowe z rodziny
omega-3, witaminy rozpuszczalne
w tłuszczach (witamina D3), aminokwasy,
makro i mikroelementy (głównie fosfor, selen, jod
oraz fluor).
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Hobby

Na całym świecie
wędkarstwo
uznawane jest za
hobby oraz sport
polegający na
łowieniu ryb za
pomocą wędki.

Ekoedukacja

Certyfikat MSC gwarantuje między innymi,
że ryby pochodzą ze stabilnych populacji
ryb, a ich połowy nie zagrażają przetrwaniu
gatunków.

Odpowiedzialne zakupy

Ze względu na zawarte w rybach składniki
odżywcze, zaleca się jeść je co najmniej dwa razy
w tygodniu. Część z Was spotkała się zapewne
z kampaniami promującymi ich spożywanie.
Pamiętajmy jednak, aby zwracać uwagę na to, jakie
ryby i od kogo kupujemy. Poniżej kilka ważnych
punktów, o których warto wiedzieć:
1.	Nie kupuj ryb zagrożonych wyginięciem –
informacje o zagrożonych gatunkach znajdują
się na przykład w poradniku Jaka ryba na obiad?,
wydanym przez WWF.
2.	Kupuj produkty rybne posiadające ekologiczny
certyfikat MSC (Certyfikat Zrównoważonego
Rybołówstwa).
3.	Zwracaj uwagę na to, skąd pochodzi dany
gatunek ryby. Jego liczebność jest różna
w zależności od akwenu.
4.	Staraj się kupować ryby z lokalnych połowów.
Pozwoli to wesprzeć tamtejszą społeczność,
a także jest większa szansa na to, że ryba jest
świeża. Dzięki temu ograniczony zostaje również
transport.

Tilapia jest hodowana w podobnych warunkach jak
panga. Jest sprowadzana z Chin. Również posiada
znikome ilości kwasów omega-3, ponadto zawiera
niekorzystny stosunek kwasów tłuszczowych
omega-6 do omega-3.

Ciekawostki
Ryba stała się ważnym symbolem występującym
w wielu religiach oraz mitach. Poprzez
powiązanie z żywiołem wody, była uważana za
symbol narodzin, nieśmiertelności, morza, chrztu,
wolności, odrodzenia czy też mądrości.
Ważną funkcją ryb, które pełnią w środowisku
naturalnym jest rola bioindykatora. Są
to gatunki o wąskim zakresie tolerancji,
wykorzystywane do oznaczania stopnia
zanieczyszczenia wody (na przykład pstrąg
potokowy, sieja).

Uwaga!

Z dniem 01.01.2014 r. weszła w życie
zreformowana Wspólna polityka rybołówstwa,
która nakłada na producentów obowiązek
informowania konsumentów między innymi
o pochodzeniu i sposobie połowu ryb. Na
opakowaniach produktów powinny znaleźć się
informacje o nazwie handlowej oraz łacińskiej
danego gatunku, łowisku, z którego ryba pochodzi,
a także sposobie, w jaki została złowiona.

Na jakie ryby należy uważać?
Ryby maślane, to wspólna nazwa kilku gatunków
tłustych ryb morskich. Nie są polecane dla dzieci,
kobiet w ciąży oraz osób starszych. Niektóre
gatunki posiadają kwas oleinowy, który jest
niestrawny dla człowieka.
Panga to ryba słodkowodna, sztucznie hodowana,
sprowadzana głównie z Wietnamu. Ma znikome
ilości kwasów omega-3. Jest hodowana
w niewielkich akwenach, a jej wzrost oraz zdrowie
są wspomagane między innymi antybiotykami.
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Fugu to japońska trująca ryba, która mimo to
uchodzi za kulinarny przysmak. Źle przyrządzona
prowadzi do śmierci. Jedynie idealnie
oczyszczone mięso, przez wykwalifikowanych
kucharzy, nadaje się do spożycia.
Im więcej będziemy wiedzieć o pochodzeniu
produktów, które spożywamy, tym bardziej
świadomymi konsumentami będziemy. Nasze
wybory mają wpływ na to, co oferują nam
producenci, dla których nasze zdrowie nie zawsze
jest najważniejsze. Czy już wiecie skąd będzie
pochodził karp na Waszym wigilijnym stole? AK
Źródła:
• w ww.ec.europa.eu/fisheries
• w ww.ryby.wwf.pl
• w ww.rybynapolskimrynku.pl
• w ww.wikipedia.org
• Sztych D., Ryby – zwierzęta symboliczne i mityczne, Wydział Nauk o Zwierzętach,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
• Rączkowska M., RYBY – przegląd najlepszych dla naszego zdrowia,
www.poradnikzdrowie.pl
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Najstarsze

odpady znane człowiekowi…
Historia jednego surowca cz. 4

Bioodpady to inaczej odpady organiczne. Są związane z działalnością
człowieka, właściwie od samego początku życia społecznego. Są to między
innymi resztki jedzenia, odpady z upraw roślin, hodowli zwierząt. Ich
naturalne pochodzenie sprawia, że kryją w sobie prawdziwy potencjał,
który został dostrzeżony przez ludzkość na przestrzeni lat.

T

am, gdzie mieszka i żyje człowiek, tam z całą
pewnością znajdą się bioodpady. Zaliczamy
do nich wszystkie odpady spożywcze z kuchni
wytwarzane na przykład przez restauracje, sklepy
spożywcze czy hurtownie. To również odpady
z parków, ogrodów lub z pól uprawnych.

Śmierdzący problem?

Problem z odpadami jest związany między
innymi ze współczesnym osiadłym trybem życia
człowieka. Wcześniej, gdy był on koczowniczy
– wszystkie odpady zostawiał po sobie, a sam
wyruszał w dalszą drogę. Zamieszkanie na dłużej
w jednym miejscu pokazało, że śmieci przybywa
i stają się one uciążliwe. Były one bowiem na
przykład wyrzucane na ulicę, wokół domostw.
Gdy skala problemu zaczęła rosnąć, podjęto próby
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poszukiwania nowych rozwiązań.
I tak na przykład w 320 r. p.n.e. w Atenach
wydano rozporządzenie, w którym zakazano
zasypywania ulic śmieciami. Zobowiązano
wówczas mieszkańców do wywożenia odpadów
poza miasto na specjalnie przygotowane
miejsca. Jednakże ten nowatorski pomysł został
zaniechany. W średniowieczu nadal zwyczajem
było wyrzucanie śmieci na ulicę. Przyciągało
to głodne szczury, ptaki i owady. Szybko więc
rozprzestrzeniały się epidemie. Zmiany w myśleniu
o odpadach, przyniosły dopiero kolejne stulecia.
Poza bioodpadami zaczęły pojawiać się inne śmieci.
W tym te wykonane ze szkła, metalu czy tworzyw
sztucznych. Sytuacja ta stała się początkiem dla
wielu wynalazków, których współcześnie nie
doceniamy.

Ekoedukacja
Wśród nich należy wymienić chociażby:
● pierwsze kosze na śmieci
(XVI w., Francja i Holandia),
●	
budowę pierwszej spalarni odpadów
(XIX w., Anglia),
● pierwsze toalety (XIX w.),
●	
wiek recyklingu i zmiany myślenia na temat
wykorzystania odpadów (XX w.).

Wykorzystanie - recykling

Do wspomnianych procesów wykorzystuje się
nowoczesne instalacje pozwalające na odzyskanie
energii, biogazu oraz humusu, czyli szczątek roślin,
które są na różnym etapie procesu rozkładu.

Dzięki pracy wielu umysłów na ulicach zrobiło się
czyściej, a ludzie nauczyli się szacunku do otoczenia,
w którym żyją. Trzeba jednak przyznać, że nadal
jest dużo do zrobienia.

Co z bioodpadami – ważniejsze pojecia

Trzy najważniejsze sposoby postępowania
z bioodpadami:

1.
SPALANIE – jeden
z pierwszych procesów
pozyskiwania energii.
Ludzie szybko odkryli, że
spalanie odchodów zwierząt
w paleniskach czy ogniskach
jest dobrym źródłem ciepła.

2.
KOMPOSTOWANIE
– to recykling
organiczny, czyli
naturalna metoda
zagospodarowania
odpadów. Polega
ona na rozkładzie
substancji organicznej
przez mikroorganizmy
(bakterie). Proces
ten zachodzi w obecności tlenu w określonej
temperaturze i wilgotności. W wyniku tego
procesu powstaje żyzny kompost, który jest
wykorzystywany później jako nawóz.

3.
FERMENTACJA – to
inny rodzaj recyklingu
organicznego. Jest to
proces, który zachodzi
bez udziału tlenu.
Substancje organiczne
ulegają również
rozkładowi przez różne
mikroorganizmy (np.
bakterie).
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Istotne jest by oddzielić bioodpady od innych
śmieci, na przykład od plastikowych lub szklanych
opakowań. Zmieszane bowiem nie nadają się
do ponownego wykorzystania. Najlepiej jest
przygotować oddzielny pojemnik przeznaczony na
resztki z kuchni. Pozwoli to na posegregowanie
nawet 90-95% odpadów z naszych domów.
Wspomniane bioodpady trafiają z naszej kuchni do
biogazowni, czyli wyspecjalizowanych miejsc,
w których np. resztki obiadu podaje się bakteriom.
Oczywiście cały proces zachodzi w określnych
warunkach. Po paru dniach z resztek wydziela się
biogaz, czyli rodzaj gazu, który swoimi
właściwościami przypomina gaz z domowych
kuchenek. Biogaz następnie przekazywany jest do
zbiorników, z których z kolei przekazywany jest do
maszyn (generatorów prądów). Tam jest spalany,
a stamtąd już prosta droga powrotna do naszych
domów, by dostarczyć nam prąd. MS
ŹRÓDŁA:
· Cała prawda o odpadach, Zeszyt 6 – Kompost, Stowarzyszenie Ekologiczne „EKOUNIA”, Wrocław 2009.
· Historia jednego surowca… Bioodpady, „Logistyka Odzysku” 2012, nr 3 (4).
· Śmieci czy bioodpady, www.seniorlo.org/smieci-czy-bioodpady
· Utylizacja bioodpadów, www.recykling.pl/recykling/index/odpady/112
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Mali domownicy

Pies domowy – nasz najlepszy przyjaciel
Zwierzęta nie są pluszowymi zabawkami. To nie są przedmioty, które możemy
na krótką chwilę przygarnąć i pozbyć się, kiedy nam się znudzą. Decydując się
na przyjaciela innego gatunku, jesteśmy odpowiedzialni za jego życie. Musimy
być świadomi jego potrzeb, zachowania i charakteru, zasad pielęgnacji i dbania
o zdrowie. Zwierzęta bez naszej pomocy nie dadzą sobie rady. MiniLO i Aniela
przedstawiają nowy cykl – Mali domownicy – w którym poznacie fakty, mity
oraz sposoby postępowania z naszymi domowymi pupilami. Jako pierwszego
prezentujemy psa, najwierniejszego przyjaciela człowieka.

Trochę historii…

Pies domowy (łac. Canis lupus familiaris) jest
zwierzęciem najczęściej mieszkającym z człowiekiem.
To udomowiona forma wilka szarego. Był
najprawdopodobniej jednym z pierwszych zwierząt
oswojonych przez człowieka. Wszystko zaczęło się
jeszcze wtedy, kiedy człowiek prowadził wędrowny
tryb życia i często zmieniał miejsce pobytu.
Pozostawiał po sobie resztki pokarmu, z których
korzystało wiele zwierząt z gatunku psowatych. Było
to łatwe źródło pokarmu. W ten sposób przodkowie
dzisiejszych psów zaczęli podążać tropem
ludzi. Z biegiem czasu stali się ich towarzyszami,
przyjaciółmi, potem zwierzętami obronnymi.
Pomagały także przy polowaniu. W zamian zwierzę
dostawało pokarm oraz schronienie.

Psia specyfika

W późniejszym czasie zaczęły tworzyć się pierwsze
rasy psów. Człowiek rozpoczął hodowlę. W czasach
współczesnych role psów nieco się zmieniły. Co
prawda, nadal są one przyjacielem i towarzyszem,
obrońcą domu, nieocenionym pomocnikiem w czasie
polowania, ale są także opiekunami osób starszych,
niewidomych lub sparaliżowanych. Ratują ludzi,
pomagają w pracy policji i straży granicznej, pracują
także w wojsku lub pomagają w rehabilitacji. Ciągle
powstają nowe rasy (obecnie jest ich około 500!),
a pośród nich mamy naprawdę wielkie zróżnicowanie,
pod względem charakteru i wyglądu – od ratlerka po
doga.
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Pamiętaj, by przed
przygarnięciem psa przygotować:

Obrożę

– dopasowujemy ją do wielkości psa. Dla
małego wystarczy skórzana lub parciana. Warto
też do obroży przywiesić breloczek, na którym
zapiszemy imię naszego psa oraz nasze dane, gdyby
nasz psiak się zgubił. W przyszłości na dłuższe
spacery, wiosną lub latem, dobrze jest zaopatrzyć się
w obrożę chroniącą przed kleszczami.

Smycz – najlepsza będzie ta wykonana z liny bądź

taśmy. Na początku unikaj smyczy automatycznych.

Ekoedukacja

Legowisko – nie kupuj drogich bud lub posłań
dla psa. Bierz pod uwagę, że pies może je zniszczyć.
Najlepszym rozwiązaniem będzie stary koc, pościel
lub materac.

 ęczniki papierowe/stare gazety/stare
R
szmatki – na pewno przydadzą się do utrzymania

czystości wokół twojego psa, szczególnie jeśli jest on
szczeniakiem.

Miseczki – jedna na wodę, a druga na karmę. Kupuj

miski metalowe. Są one znacznie trwalsze. Pamiętaj
o dopasowaniu wielkości misek do rozmiaru twojego
psa.

PSIA ETYKIETA

Szczotka – szczeniaka należy czesać możliwie jak

najczęściej. Wybieraj szczotkę z naturalnym włosiem,
grzebień zaś z szeroko rozstawionymi zębami.

Karma – dobieraj ją do wieku psa. Dbaj też o to,
by dieta była wzbogacana o witaminy. Ich dobór
i dawkowanie najlepiej omówić z weterynarzem.
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Jak zachować się wobec obcych
psów i uniknąć pogryzienia?
1.	Nie głaszcz obcego psa bez
pozwolenia opiekuna!
2.	Nie pochylaj się nad psem i nie
wyciągaj ręki w kierunku pyska!
3.	Nie przytulaj go i nie całuj!
4.	Nie wpatruj się psu w oczy!
5.	Nie piszcz, nie krzycz!

Wyobraź sobie siebie
w takich sytuacjach!
Czy byłoby Ci przyjemnie?
Pozwól psu samemu podejść
do siebie. Stań bokiem, daj
mu powąchać swoją pięść.
Kiedy przyjmie zaproszenie
do kontaktu, pogłaszcz go po
bocznej stronie jego grzbietu.

Co pies daje człowiekowi? Swoją bezwarunkową
miłość. Kontakt ze zwierzakiem przyczynia się do
poprawy zdrowia. Motywuje do ruchu i spędzania
czasu na świeżym powietrzu. Czujemy się mniej
samotni. Ćwicząc lub bawiąc się z psem rozluźniamy
się, uczymy koncentrować uwagę. Dla osób
niewidomych lub sparaliżowanych są przewodnikami
i opiekunami. Odpowiednio przygotowane do tej
roli przyniosą telefon, wezwą pomoc czy pomogą
nawet w zrobieniu zakupów. Dają poczucie
odpowiedzialności i motywują do działania. Dzieci
przy psie uczą się otwartości i obowiązkowości.
Psiarzom jest łatwiej nawiązywać między sobą
kontakty. Dzięki temu, poznajemy nowych ludzi,
zdobywamy nowe przyjaźnie.
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Jak być odpowiedzialnym właścicielem?

psi słownik
–

Wiele osób pragnie posiadać swojego psa, miłego
w dotyku przyjaciela. Decydując się na przyjęcie
czworonoga, musimy przemyśleć, czy stać nas
na jego utrzymanie, czy mamy dla niego czas
i czy mamy odpowiednią ilość miejsca w naszym
mieszkaniu lub domu. Pies to obowiązek na
kilkanaście lat. Każda rasa wymaga innej pielęgnacji,
innej dawki ruchu, różnej intensywności treningów
szkoleniowych. Pies, któremu nie zaspokoimy
potrzeb, będzie wykorzystywał energię w inny
sposób, np. niszcząc kanapę, ulubionego miśka czy
gazetę, którą właśnie czytamy. Bardzo często jest
to powód, dla którego ludzie oddają lub porzucają
swoich „przyjaciół”. Ale przyjaźń i miłość to przecież
nie są uczucia, które okazujemy za coś, ale mimo
czegoś. Dlatego zaprzyjaźniając się z psem trzeba
wliczyć w to ryzyko zniszczeń nawet ulubionego
fotela lub nieposłuszeństwa względem nas.

Kynologia

Nauka o psach,
hodowli i tresurze.

Za każdym psem i jego zachowaniem
stoi człowiek. Poprzez swoje
psi słownik
zachowanie (świadome lub nie)
–
wpływa na zachowanie psa. Nauka
dyscypliny, cierpliwość, czas
Terapia, rehabilitacja
na zabawę, spotkania z innymi
z udziałem psa.
psami, spokojny odpoczynek,
zróżnicowane posiłki – to wszystko
kształtuje zrównoważonego psa,
który odwdzięczy się nam zdrowiem,
swoim oddaniem i posłuszeństwem. Wspólnie
spędzony czas będzie nam sprawiał radość. Ważne
jest też poznanie psiego języka. Opiekunowie często
ignorują sygnały wysyłane przez ciało swojego
pupila. Dochodzi wówczas do niezrozumienia, agresji
daje się jako prezenty. Niestety nie jest to do końca
i w końcu do porzucenia zwierzaka. Porzucone
przemyślane. Szczególnie dzieje się tak w czasie
zwierzęta w Polsce to duży problem. Mamy wysoki
świąt Bożego Narodzenia. Problem pojawia się
poziom bezdomności psów. Spowodowane jest
potem, na przykład w okresie wakacyjnym. Pies
to tym, że nie są one rejestrowane, co utrudnia
jest wówczas zbędnym ciężarem na urlopie. Prosto
odnalezienie właściciela. Poza tym zwierzęta często
jest wziąć psa, ciężej jest się nim odpowiedzialnie
zajmować. Pamiętajmy, według prawa, porzucanie
zwierząt jest przestępstwem i jest uznawane za
Pies spokojny
znęcanie się!
odwraca się / odwraca głowę

Dogoterapia

wącha ziemię
ma opadnięte uszy
ma zmróżone oczy

Pies zestresowany
skamle
liże nos
drapie się
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Należy więc sto razy zastanowić się nad podjęciem
decyzji o opiece nad psem. Najlepiej udać się do
schroniska i tam odnaleźć swojego czworonożnego
przyjaciela. Zabrać go na kilka spacerów i wtedy
zdecydować, czy z nami zamieszka na zawsze, ze
wszystkimi swoimi zaletami i wadami. JO
Źródła:
• R . Jones, Wychowanie psa. Opieka, żywienie, socjalizacja, Muza SA, Warszawa 2014
• L. Case, Pies. Zachowanie, żywienie i zdrowie, Galaktyka, Łódź 2010
• w ww.jatyi2psy.blogspot.com
• w ww.doggiedrawings.net
• w ww.psy24.pl
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Pies
nie jest 
pluszową
zabawką…
O swoim zawodzie, o tym
jak wychować, jak rozumieć psa
– rozmowa z Anną i Robertem
Majewskimi, profesjonalnymi
treserami psów.

M&A: Co trzeba zrobić, aby zostać treserem
psów?
AM, RM: Przygodę z tresurą psów zaczęliśmy
już ponad 20 lat temu. Wtedy zobowiązani
byliśmy do odbycia 5 lat asystentury, zdania
egzaminów, uczestnictwa w wielu szkoleniach
oraz wzięcia udziału w Mistrzostwa Psów
Obronnych. Obecnie kandydaci na tresera
psów mają nieco krótszą drogę do zdobycia
certyfikatu, ale nadal państwowy egzamin
jest poprzedzony stażem i praktyką, a także
wieloma szkoleniami. Trzeba też wyszkolić
psa. Wydaje nam się jednak, że mieliśmy nieco
ciężej.
M&A: Jakie rasy są łatwiejsze, a które
trudniejsze do ułożenia?
AM, RM: Trudniejsze rasy to na pewno
bernardyny i owczarki środkowoazjatyckie.
W pracy z nimi trzeba wykazać się dużą
cierpliwością. Często trzeba się dostosować
i nastawić, że nasza praca będzie opierała się
na małych kroczkach. Owczarki niemieckie
czy labradory to rasy na pewno łatwiejsze,
ale to nie oznacza, że wymagają od nas mniej
zaangażowania. Na jedne rasy potrzeba mniej
czasu, aby je ułożyć – ok. 3 miesięcy. Dla
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innych nawet 6 miesięcy sumiennej pracy może
okazać się niewystarczające.
M&A: Jaka jest Państwa ulubiona rasa psa?
AM, RM: Zdecydowanie owczarek niemiecki.
M&A: Dlaczego?
AM, RM: To rasa, z którą można wiele
wypracować. Sami też jesteśmy szczęśliwymi
właścicielami owczarka.
M&A: Czy kiedyś podczas pracy ugryzł
Państwa pies?
AM, RM: W pracy z psem trzeba się liczyć
z tym, że może nas ugryźć. Zwłaszcza, że nie
zajmujemy się tylko tresurą czworonogów.
Przygotowujemy je też do udziału w
wystawach. Wcześniej zajmowaliśmy się
też różnymi problemami czy aspektami
psiego zachowania – w tym uspakajaliśmy
psy, które były agresywne w stosunku do
dzieci. Na co dzień szkolimy też psy, które
mają pilnować domostw. Także ze względu
na specyfikę naszej pracy, ugryzień jest sporo,
ale rekompensatą są zadowolone psy oraz ich
właściciele.
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Pies to nie jest pluszowa
zabawka. Nie ma też myślenia
abstrakcyjnego. Reaguje na
tonację naszego głosu, mimikę
naszej twarzy. Właściciele często
popełniają błędy w wychowaniu
swojego pupila.
M&A: Jaki jest najlepszy sposób na
wychowanie psa? Nagrody czy kary?
AM, RM: Przede wszystkim smakołyki.
Bazujemy na odruchach Pawłowa.
Wykorzystujemy bodźce warunkowe
i bezwarunkowe. Za każde poprawnie
wykonane ćwiczenie pies jest nagradzany, np.
pokarmem lub piłeczką. Jeśli pies wykona coś
źle, wtedy jest delikatnie, metodą mechaniczną,
karcony. Wystarczy tylko lekko pociągnąć za
smycz, wypowiedzieć komendę. Nasz pupil
powinien to zrozumieć. W swojej pracy nie
stosujemy żadnej przemocy w stosunku do
psów.
M&A: Jaka jest najważniejsza rzecz, o której
powinni pamiętać właściciele psów?
AM, RM: Pies to nie jest pluszowa zabawka.
Nie ma też myślenia abstrakcyjnego. Reaguje
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na tonację naszego głosu, mimikę naszej
twarzy. Właściciele często popełniają
błędy w wychowaniu swojego pupila.
Początkowo pozwalają mu na wiele, bo to
mały szczeniaczek, a później – pies dorasta
i zaczyna dominować – wtedy zaczynają
od niego wymagać. Wtedy zaczynają się
kłopoty, czyli skutki uboczne niekonsekwencji,
np. agresja i pogryzienia. Tak więc nie ma
wychowania bezstresowego.

Przed głaskaniem powinniśmy
zapytać właściciela o pozwolenie,
oraz o to jak pies się zachowuje
w stosunku do nieznanych
mu osób.

M&A: Jak zachowywać się wobec obcego
psa? Czego nie wolno robić?
AM, RM: Przed głaskaniem powinniśmy
zapytać właściciela o pozwolenie oraz o to, jak
pies się zachowuje w stosunku do nieznanych
mu osób. Nie każda rasa lubi być bowiem
dotykana. Nie powinno nas zmylać to, że pies
się do nas „uśmiecha” i macha do nas ogonem.
To nie oznacza przyzwolenia na głaskanie.

Firma „Dżeki”

Szkolenie Psów

Robert i Anna Majewscy
www.anroberta.pl
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Parę dobrych rad
M&A: Co zrobić żeby pies nie jadł odpadków
wyrzucanych przez ludzi na trawniki?
AM, RM: W momencie, gdy pies podchodzi
do takich odpadków, wykonujemy lekkie
szarpnięcie smyczą i ważne jest by użyć
komendy: „FE! NIE WOLNO!”. Warto też mieć
w zanadrzu swój smakołyk, który możemy dać
psu w zamian. Możemy nauczyć psa od małego,
że je tylko to, co dostanie od właściciela. Taka
praktyka na pewno uchroni psa przed spożyciem
nieznanych, niestety często zatrutych pokarmów.
M&A: Jak często można kąpać psa?
AM, RM: Nie jest zdrowo kąpać psa zbyt
często. Raz czy dwa razy do roku w zupełności
wystarczą. Nie wolno zaburzać równowagi
skóry i sierści psa. Oczywiście kąpiel psa jest
też zależna od tego, jakiej rasy jest nasz pies.
M&A: Jak oduczyć psa agresywnych zachowań?
AM, RM: Posłuszeństwo uspakaja psy. Tylko
w taki sposób można nauczyć psa dostosowania
się do właściciela. Dobrze sprawdzają się proste
ćwiczenia, np. właściciel mówi jakąś komendę,
pies ją wykonuje. Jeśli ktoś chce samodzielnie
oduczyć psa agresywnych zachowań to warto,
by ćwiczenia wykonywał w grupie, tzn. znalazł
inne psy i w takim towarzystwie korygował
zachowanie swojego psa. Włącza się wtedy
naśladownictwo. W grupie psy inaczej się
zachowują.
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?
Zabawki i ich opakowania

jak nie spudłować?

Zabawki, jak większość innych produktów, które spotykamy w sklepach
są zazwyczaj opakowane. Zdarza się, że opakowanie zamknięto w sposób
niepozwalający na dokładne obejrzenie przedmiotu, który kupujemy. Jak
więc podczas wybierania zabawki „uniknąć pudła” – żeby później nie czuć się
zawiedzionym? Co nam mówi opakowanie i co powinniśmy z nim zrobić po
rozpakowaniu zabawki? Sprawdźcie nasz poradnik, a nie spudłujecie!

Zanim dokonasz
jakiegokolwiek zakupu
zastanów się nad
przydatnością danego
produktu.

–
Jeśli możesz zrób jak
najwięcej sam.

W

grudniu zaczyna się kalendarzowa zima.
Wraz z nią śnieg, przymrozki, zabawy na
świeżym powietrzu. Lepienie bałwana, kulig czy
rzucanie śnieżkami to świetne formy zabawy, więc
jeśli tylko dopisuje pogoda, warto z nich korzystać.
Pod tym względem to jeden z najmilszych miesięcy
w roku, ale nie tylko z tego powodu… Oczywiście
to również czas świąt Bożego Narodzenia, a więc
okres między innymi obdarowywania się prezentami.
Zabawki oraz inne upominki, które najpierw leżą
na sklepowej półce, a później trafiają w nasze ręce,
bywają zapakowane w bardzo różny sposób. Kartony,
pudełka i folie, w których się znajdują zazwyczaj
są bardzo ładne i kolorowe. Często to właśnie pod
wpływem opakowania decydujemy się na zakup
zabawki, która później szybko się nudzi, czy co
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gorsza, psuje. Wtedy, po pięknie wyglądającej na
zdjęciu zabawce zostają tylko odpady – nieużywany
przedmiot, ale również jego opakowanie. Jak
uniknąć takiej wpadki? Ruszyliśmy tropem zabawek
i opakowań – sprawdźcie na co zwrócić uwagę,
przed i po zakupach, żeby uniknąć rozczarowania
i niepotrzebnych „pozabawkowych” odpadów.
Nasze rady powinny pomóc Wam w mądrym
wyborze zabawek – na pewno kiedy pochwalicie się
nimi rodzicom będą z Was dumni! Dzięki nim nie
nabierzecie się już na kupowanie przedmiotów
zapakowanych w kilka różnych opakowań, z których
powstają tylko niepotrzebne odpady. Możecie też
bardzo mądrze doradzić rodzicom przy wyborze
zabawki dla młodszego rodzeństwa. Pamiętajcie
o naszych radach. Do dzieła! PG

Przed wybraniem zabawki i każdego innego przedmiotu
warto zastanowić się, jak długo (i czy w ogóle) będziemy jej
używać. Na pewno nie raz prosiliście rodziców o zabawkę,
którą później się nie bawiliście. Czasami nie warto
sugerować się reklamami i modą, która szybko przemija.
Zamiast tego powinno się wybierać zabawki (i wszystkie
inne produkty), które naprawdę lubimy i są nam potrzebne.
Po kilku dniach tylko takie przynoszą radość z zabawy.
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Zdarza się, że opakowanie
produktu może nas
wprowadzać w błąd. Czasami
na zdjęciach pokazywane są
elementy, które nie znajdują
się w pudełku. Warto więc
dokładnie obejrzeć opakowanie
i poszukać informacji, które
części zabawki kupujemy.

Nie dajcie się nabrać opakowaniom.
Czasami mała zabawka, jest sprzedawana
w dużym pudle albo nawet kilku kartonach.
To niepotrzebne marnowanie tektury
i wprowadzanie w błąd. Takie wielokrotnie
zapakowane zabawki lepiej omijać szerokim
łukiem. Jeżeli to tylko możliwe starajcie
się wybierać zabawki, które nie mają
opakowań – nie będziecie mieli wtedy
problemów z odpadami, które powstaną po jej
rozpakowaniu.

 a opakowaniach znajduje
N
się ponadto wiele innych
cennych informacji. Jedną
z najważniejszych jest
oznakowanie wiekowe, czyli
cyfry wskazujące na wiek
dziecka, któremu dana
zabawka jest dedykowana.
Taka informacja powinna
obowiązkowo znaleźć się na
każdej zabawce. Dzięki niej
wiemy, że dany przedmiot
może zawierać elementy
niebezpieczne dla młodszych
dzieci.

 iedy już kupicie zabawkę
K
pamiętajcie, żeby odpowiednio
postąpić z jej opakowaniem.
Jeśli jesteście pewni, że nie
będzie Wam ono potrzebne,
materiały, w które była
ona zapakowana należy
odpowiednio posegregować
(np. oddzielić karton od
elementów plastikowych)
i zgnieść, żeby zajmowały, jak
najmniej miejsca.

Niestety często zdarza się, że zabawki dość
szybko się psują. Zanim je wyrzucimy warto
zastanowić się, czy nie uda się ich naprawić.
Jeśli zabawka zepsuła się sama (nie z naszej
winy) powinniśmy oddać ją do naprawy do
sklepu.

 zasami pudełka po
C
zabawkach mogą okazać
się jeszcze przydatne –
np. kartoniki po klockach
mogą posłużyć jako
pojemniki do oddzielenia
różnych zestawów
klocków. Z opakowań
po zabawkach można
również samemu
tworzyć zabawki.

Wszystkie zabawki elektryczne i elektroniczne
(działające na prąd, posiadające przyciski
do włączania) kiedy już się zużyją, stają
się szczególnymi odpadami. Są to odpady
niebezpieczne, których nie należy mieszać
z innymi, zwykłymi odpadami, ponieważ
mogłyby zaszkodzić środowisku. Pamiętajcie
żeby takie zabawki, podobnie jak zużyte baterie,
zbierać oddzielnie (w domu lub szkole).
Źródła:
· w ww.federacja-konsumentow.org.pl/n,47,408,14,1,abc-konsumenta--zabawkiradosna-i-bezpieczna-zabawa.html (28.10.2015)
· w ww.fdn.pl/bezpieczne-zabawki (28.10.2015)
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J

ak oszczędzać energię oraz wodę? Jak dbać o powietrze? – odpowiedzi na te
pytania poznasz dzięki serii książek „Dbamy o naszą planetę”.

Książki „Dbajmy o naszą planetę” łączą przyjemne z pożytecznym, czyli uczą
poprzez zabawę. Seria ta została przygotowana w ramach międzynarodowej,
wielojęzycznej koedycji i ukazała się jednocześnie w wielu krajach Europy. Jest
adresowana do dzieci w wieku od 5 lat. Razem z rodzicami lub nauczycielami
mogą się one między innymi dowiedzieć, jak dbać o naszą planetę, jak szanować
jej zasoby oraz jak na co dzień oszczędzać wodę. Autorzy książek proponują wiele
ciekawych rozwiązań w jaki sposób można pomóc naszej planecie. Sugestie
i pomysły mogą stać się również inspiracją do dalszych poszukiwań i wzbogacania
wiedzy. Niewątpliwą zaletą serii jest prosty i ciekawy język, uwzględniający
nowoczesne programy proekologiczne oraz zapadające w pamięć ilustracje,
które od najmłodszych lat kształtują gust malucha. Opowiadanie jest dodatkowo
uzupełnione aktywizującym pomysłem na spędzenie wolnego czasu w domu:
wykonanie własnoręcznie ekozabawki bądź przeprowadzenie doświadczenia.
Ostatnia część „Podręcznik rodzica” to zbiór praktycznych porad, w jaki sposób
wyjaśnić dziecku zasady oraz zjawiska, które są tematem danej książki. Ponadto
dzięki ostatniej części rodzice oraz nauczyciele będą mogli samodzielnie wykonać
eksperyment: wprowadzić plan i zasady ochrony środowiska w domu lub szkole
(na przykład oszczędzania energii na co dzień, segregacji śmieci czy ponownego
wykorzystywania surowców). Gorąco polecamy!

Dla naszych starszych czytelników Wydawnictwo Biobooks
przygotowało konkurs, w którym do wygrania jest aż 15 kompletów
książek z serii Eko science fiction o losach Emila Kolaux, który udaje
się w podróż do niedalekiej przyszłości. Okazuje się, że zastana przez
niego rzeczywistość jest zupełnie inna od tej, jaką sobie wyobrażał…
Jak Wy wyobrażacie sobie naszą planetę w przyszłości?
Będzie zielono i ekologicznie czy wręcz przeciwnie?
Pokażcie nam Waszą wizję!

K

bi
konk

Napiszcie wypracowanie na temat:
„Planeta przyszłości” i prześlijcie na adres naszej redakcji.
Na Wasze prace czekamy do 22 stycznia 2016 r.
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Pamiętajcie o załączeniu kuponu konkursowego,
który należy wyciąć z tej strony.
Więcej informacji na temat konkursu
oraz formularz zgłoszeniowy dostępne
na stronie www.minilo.org

Polecamy
Zakupy to poważna sprawa. Świadomy klient kupuje
tylko wartościowe i potrzebne produkty. Specjalnie
dla Was testujemy i prezentujemy najciekawsze z nich.

MOA – producent
sanek drewnianych

Zabawki solarne

Piękne, ekologiczne, trwałe
i bezpieczne drewniane wzornictwo
zostało wzbogacone o ekologiczne
źródło zasilania.

Klocki naturalne
firmy PILCH

To wspaniały zestaw do
wszechstronnie rozwijającej zabawy.
Wykonane są z wysokiej jakości drewna.
W skład zestawu wchodzi książeczka
edukacyjna, która zawiera 50
propozycji zabaw z klockami i ćwiczenia
gimnastyczne z wykorzystaniem tuby.
www.pilchr.pl

Całą gamę bezpiecznych,
przyjaznych zabawek znajdziesz
na stronie www.zielonebiuro.com

od 30,60 zł.

Tradycyjne sanki drewniane, które
wyróżniają się stabilną i wytrzymałą
konstrukcją. Powstają dzięki
wykorzystaniu bukowego drewna,
co zapewnia długą i bezpieczną
eksploatację. Całość pokryta jest
warstwą lakieru ekologicznego.
Każdy model zaopatrzony jest
w wygodne oparcie. Posiada ono
bardzo funkcjonalne mocowanie,
umożliwiające demontaż w każdej
chwili, co pozwoli na swobodne
użytkowanie przez starsze pociechy.
www.sankipolskie.pl

60 zł/szt.
Puzzle edukacyjne
„Recykling odpadów”

149 zł/szt.
More than bag

Torebki śniadaniowe wielokrotnego
użytku MoreThanBag „Lunch&Mat” to
pomysł na zastąpienie jednorazowych
woreczków. Wyprodukowane w Polsce,
z najwyższej jakości 100% bawełny oraz
bezpiecznej do kontaktu z żywnością
folii. Po rozłożeniu torebka zmienia
się w talerz na kanapkę. Łatwa do
czyszczenia. Idealne do wykorzystania
w pracy, szkole czy w podróży.
www.morethanbag.pl

19,99 zł/szt.

Puzzle pokazują korzyści z segregacji
odpadów i możliwości ich ponownego
wykorzystania. Składają się
z 54 elementów i przeznaczone są
dla dzieci od 4 lat.
www.eko-koncept.net.pl

17 zł/szt.

Ekoedukacja

EKOPOLIGLOTA

Języki są nam nieobce!
Dla wszystkich, którzy lubią się uczyć,
kolejna porcja słówek z różnych stron świata

Język

choinka

zima

zabawka

Nowy Rok

angielski

christmas tree

winter

toy

New Year

francuski

arbre de Noël

hiver

jouet

Nouvel An

hiszpański

un arbol de navidad

un invierno

un jugete

un Año Nuevo

japoński

kurisumasu tsurī
クリスマス・ツリー

fuyu
ふゆ

omocha
おもちゃ

Shougatsu
しょうがつ

niemiecki

der Tannenbaum

der Winter

das Spielzeug

der Neujahrstag

rosyjski

ёлка
[jołka]

зима
[z’ima]

игрушка
[igruszka]

Нoвый год
[Nowyj God]

albero di Natale

inverno

giocattolo

Capodanno

włoski

SENIORLO.ORG

LOGISTYKA-ODZYSKU.PL

MINILO.ORG

EDUKUJEMY SPOŁECZEŃSTWO W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Wydawca M&M Consulting, adres redakcji: ul. Modlińska 129, 03-186 Warszawa, redakcja@mmconsulting.waw.pl

Klub
EkoEdukatora

Jaki wpływ na rozwój dzieci
ma zabawa i zabawki?
Zabawa to jedna z istotniejszych aktywności człowieka. Czasem błędnie uważa
się, że jest zarezerwowana tylko dla wieku dziecięcego, podczas gdy tak naprawdę
towarzyszy nam we wszystkich etapach naszego życia. Z wiekiem ulegają zmianie
sposoby, w jaki ją sobie dostarczamy, w jaki uzupełniamy czy zastępujemy.
Jednak zawsze chętnie wspominamy ulubione zabawy z dzieciństwa.

J

ak istotna w życiu dziecka jest zabawa, jaki ma
wpływ na jego rozwój? Jakie zabawy i zabawki
rozwijają i są wskazane, a jakich należy unikać?
Jak dobrać zabawki? Jak opiekun może mądrze
edukować poprzez zabawę i zabawki? O tym
w poniższym artykule.

Zabawa a rozwój psychospołeczny

„Zabawa jest działaniem wykonywanym dla własnej
przyjemności, a opartym na udziale wyobraźni
tworzącej nową rzeczywistość. Choć działaniem
tym rządzą reguły, których treść pochodzi z życia
społecznego, ma ono charakter twórczy i prowadzi
do samodzielnego poznania i przekształcania
rzeczywistości”1. Definicja zabawy już w pierwszej
części wyraźnie podkreśla, że jest to działanie,
które ma zapewnić dobre samopoczucie. Natomiast
eksperci twierdzą, że owe dobre samopoczucie
ma ogromny wpływ na równowagę psychiczną,
bez której człowiek nie mógłby używać swoich
zdolności poznawczych i emocjonalnych. Zdolności
te umożliwiają funkcjonowanie w społeczeństwie
oraz sprostanie wymogom życia codziennego.
Dlatego większość psychologów uważa, że dostatek
zabawy w dzieciństwie sprawia, że wyrastamy na
szczęśliwych, inteligentnych dorosłych.

Zabawa a rozwój emocjonalny

Specjaliści podkreślają, że rodzice powinni bawić się
z dzieckiem już od pierwszych tygodni jego życia,
aby umacniać wspólną więź. Faktem jest, że już
niemowlę dostaje grzechotki, pozytywki, gryzaki, aby
rozwijać swoje zdolności sensoryczne. Jakkolwiek,
jeśli chodzi o najmłodsze dzieci, to na początku

MINILO & ANIEL A nr 04/2015 [12]

zalecane jest unikanie zbędnych bodźców. W tym
okresie szczególnie ważne jest zapewnienie bliskości
i poczucia bezpieczeństwa. Dlatego dzieci w tym wieku
bawią się pod okiem dorosłych. Opiekun dba o to, aby
zabawki były bezpieczne, unika małych części i ostrych
krawędzi. Zapewnia też odpowiednią atmosferę
zabawy. Bardzo ważne dla rozwoju emocjonalnego
jest to, aby ta atmosfera była pełna akceptacji
i serdeczności. Już dwuletnie dziecko podczas zabawy
uczy się rozpoznawać swoje uczucia. Umiejętność
ich wyrażenia to ogromny postęp w rozwoju. Ważne,
aby dziecko miało odwagę przekazać, jak się czuje.
Stworzenie atmosfery bezpieczeństwa i aprobaty
sprzyja wyjawianiu uczuć. W późniejszym wieku
rozwój tej umiejętności łączy się z możliwością
opanowywania swoich słownych i ruchowych reakcji
oraz dostrzeżenia emocji innych ludzi, dzięki czemu
dziecko uczy się bycia członkiem grupy.

Zabawa a rozwój intelektualny

„Czy widzieliście, jak niemowlę długo, cierpliwie
ze znieruchomiałą twarzą, uchylonymi ustami
i skupieniem w oczach wkłada i zdejmuje pończochę
albo pantofel? To ani zabawa, ani naśladownictwo,
ani bezmyślne zbijanie bąków, a praca”2. Janusz
Korczak oraz wielu innych wybitnych wychowawców
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Kreatywnie w przedszkolu

N

ic tak nie rozwija wyobraźni i kreatywności
dzieci, jak samodzielnie stworzona
i „przetestowana” zabawka. W naszym przedszkolu
od kilku lat w ramach obchodów tygodnia edukacji
globalnej organizujemy „Dzień bez zabawki”. Z sal
przedszkolnych znikają wtedy wszystkie zabawki,
którymi bawimy się na co dzień. Nie oznacza
to jednak, że tego dnia się nie bawimy. Wręcz
przeciwnie bawimy się doskonale. Gromadzimy
wtedy mnóstwo niepotrzebnych drobiazgów:
kartonów, tasiemek, materiałów, pojemniczków
itp. Pokazujemy dzieciom, że dziś mogą sobie
same „wyczarować”, taką zabawkę o której marzyły.
I dzieci dzięki swej niesamowitej wyobraźni tworzą
pojazdy, lalki, pacynki, domki, ale również takie
perełki jak akwarium z pływającymi rybkami
czy nowoczesna kuchnia. Ten pełen pasji dzień
znakomicie wpływa na wszechstronny rozwój dzieci.
Integruje też środowiska rodzinne, bo inspiruje do
wspólnej zabawy w domu i tworzenia kolejnych
niecodziennych przedmiotów. Nauczycielom
stwarza okazję do pracy metodą projektów i do
wyzwalania aktywności twórczej dzieci. Tego dnia
każdy z przyjemnością klei, tnie, składa, doczepia
i marzy… o tym co stworzy w przyszłości.

i pedagogów porównywało zabawę dziecka do pracy
dorosłego. Nie oznacza to, że dzieciństwo powinno
być pozbawione radości i beztroski. Wręcz przeciwnie.
Uważali oni, że dzieci mają inne pojęcie własnego
szczęścia i radości. Według wielu dzieci nie rozróżniają
nauki od zabawy, dopóki nauka oparta jest na
swobodnej decyzji, a nie na zewnętrznym przymusie.
Główną pomysłodawczynią tej teorii była Maria
Montessori – włoska lekarka, twórczyni systemu
wychowania dzieci zwanego metodą Montessori.
Twierdziła ona, że dzieci czerpią najwięcej radości,
kiedy rozwijają swoje pierwsze zdolności.

Rozwijające zabawki

Lalki, pluszaki, samochody, klocki, puzzle – to
wszystko są przedmioty powszechnie uznane za
typowe zabawki. Ale zgodnie z powyższym opisem
definicja zabawki zależy tylko od wyobraźni dziecka.
Patyk znaleziony w lesie może posłużyć za miecz
bajkowego bohatera, a piasek w piaskownicy
to magiczny proszek czarodziejki. Dzieci często
ujawniają swoje konkretne zainteresowania
i uzdolnienia kierunkowe już od najmłodszych lat,
wybierając konkretne zabawy i zabawki. Myślą
przewodnią wspomnianej pedagogiki Montessori
była właśnie teoria, że każde dziecko jest inne
i powinno rozwijać się według stworzonych przez
siebie możliwości3. Dlatego rolą nauczyciela/rodzica/
opiekuna jest wskazywać dziecku, jak korzystać
z zabawki, ale również respektować zasadę
swobodnego wyboru dziecka. Na przykład czasem
tata inżynier musi zaakceptować, że pasją jego syna
nie jest budowanie samolotów z klocków. Być może
chłopiec woli bawić się figurkami lub czytać książki.
Dlatego nie ma jednego rodzaju zabawek wskazanych
dla każdego. Trudno też definiować zabawki, których
należy unikać. Można by powiedzieć, że np. nożyk/
scyzoryk nie jest zabawką, a już na pewno nie
jest odpowiedni do użytku dla 5 letniego dziecka
(w cywilizacji europejskiej). Z drugiej strony należy się
zastanowić, czy odmówienie możliwości skorzystania
ze scyzoryka nie wpłynie negatywnie na samoocenę
dziecka. Takie dylematy dość często muszą być przez
rodziców rozwiązywane. Inne, obecnie wielokrotnie
poruszane problemy, to pytania dotyczące coraz
częściej oferowanych nam przez rynek,
wielofunkcyjnych zabawek, które mają
stymulować uwagę dzieci. Mówi się,
że współczesnym dzieciom
już nie wystarczają proste
przedmioty i wyobraźnia, ale
wszystko musi grać, śpiewać,
świecić czy wyświetlać różne
animacje. Coraz młodsze
dzieci zaczynają bawić się
telefonami, tabletami i grać w gry
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Życzymy więcej inspiracji każdego dnia i w każdym
domu, „bo gotowa i kupiona” zabawka nie zawsze
będzie lepsza.
Przedszkolaki z Gminnego Przedszkola w Czechach
Autor: mgr Agnieszka Besser-Krysiak
komputerowe. Jeśli tego typu zabawki są jedynymi,
które wybiera i akceptuje dziecko, to zapewne jest
to powód do zastanowienia rodziców lub opiekunów.
Z drugiej strony sam komputer może być wspaniałym
urządzeniem, które stymuluje rozwój dzieci. Nowa
technologia stwarza rozległe możliwości edukacyjne.
Dobrze dobrane gry i programy edukacyjne nie tylko
bawią, ale i uczą.
Podsumowując, rola zabawy i zabawek w rozwoju
dziecka jest nieoceniona. Zabawki kształtują zmysły,
rozwijają wyobraźnię, uczą mowy, poczucia estetyki,
koncentracji. W posługiwaniu się zabawkami duże
znaczenie ma przykład, który daje opiekun. Dorosły,
zwracając uwagę na potrzebę porządkowania
i poszanowania zabawek oraz dzielenia się nimi
z innymi dziećmi, kształtuje prospołeczne cechy dziecka,
które są bardzo ważne w grupie rówieśniczej. BM
przypisy:
Okoń W., Zabawa a rzeczywistość, WSiP, Warszawa 1987.
2
Korczak J., Jak kochać dziecko, Czarna Owca, Warszawa 2004.
3
Pedagogika Marii Montessori, TRENDY uczenie w XXI wieku, Internetowy magazyn
CODN nr 3/2005.
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Upcykling w szkole,
czyli nauka poprzez zabawę
Człowiek jest jedynym stworzeniem na Ziemi, które generuje odpady. Z tego
względu kluczową sprawą jest ograniczenie jego wpływu na środowisko.
W myśl przysłowia: „Czym skorupka za młodu nasiąknie… ” wiemy, że już
od najmłodszych lat warto zaszczepiać w dzieciach i młodzieży wrażliwość
ekologiczną. Jak to zrobić w sposób atrakcyjny dla odbiorców? Z odpowiedzią
przychodzi nauka poprzez zabawę.

O

kazuje się, że niepotrzebne, zepsute
i zużyte przedmioty mogą być przydatne.
Co więcej mogą posiadać wartość edukacyjną.
Wychowawcy, uczniowie oraz ich opiekunowie
pozwalają odpadom zyskać nową wartość
estetyczną lub użytkową. Jak tego dokonują?
Poprzez wykorzystanie coraz bardziej
popularnego upcyklingu. Pod tą nazwą rozumiemy
przekształcenie odpadów w przedmioty o wyższej
wartości użytkowej niż początkowa.
Co roku różne organizacje i placówki oświatowe
uczestniczą w konkursach oraz akcjach, którym
przyświeca idea upcyklingu. Poniżej prezentujemy
relację z warsztatów, którą można wykorzystać
jako inspirację w pracy pedagoga.

28 października w Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie
odbyły się niezwykłe zajęcia. Ich tematyka
dotyczyła prawidłowego postępowania z odpadami
opakowaniowymi, niebezpiecznymi oraz
wielomateriałowymi. Sponsorem warsztatów była
firma Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań
S.A. W trakcie warsztatów uczniowie poznali
zasady prawidłowej segregacji oraz piramidę
prawidłowego postępowania z odpadami. Podczas
części praktycznej każdy z podopiecznych placówki
MINILO & ANIEL A nr 04/2015 [12]

Autorką upcyklingowych zabawek jest p. Bernadeta Szaflik z Miejskiego
Przedszkola nr 52 w Katowicach.
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nadał drugie życie odpadom wielomateriałowym.
Uczniowie wykorzystując kartony po płynnej
żywności /na przykład po soku albo mleku/ (Tetra
Pack®) przy użyciu nożyczek stworzyli oryginalne
portfele. Dodatkowo mali odkrywcy zauważyli
wady i zalety wykonanych przedmiotów.

Wśród zalet dostrzeżono:

●e
 kologiczność (wykorzystując dostępne odpady
zaoszczędzono surowce naturalne, wodę, paliwo
i energię, które mogłyby zostać zużyte do
produkcji nowej zabawki);
● funkcjonalność:
• r óżnorodne wykorzystanie: zabawka, przedmiot
codziennego użytku tj. portfel, organizer;
• nieprzemakalność;
• niewielki

rozmiar (mieści się do większości
kieszeni);
•o
 chrona przed kradzieżą (niepozorny wygląd);
Własnoręczne stworzenie portfela rozbudziło
kreatywność u wykonawców – można go
fantazyjnie przyozdobić i pokolorować.

Znaleziono również jedną wadę:

● z użycie nieznacznej ilości wody (przygotowanie:
mycie i/lub wypłukanie kartonu).

ZABAWY I DOŚWIADCZENIA
CZEKAJĄCE W OGRODZIE

Jesteśmy ciekawi jaki jest wasz pomysł
na upcykling z wykorzystaniem odpadów
opakowaniowych?

O

Od wieków człowiek wykorzystuje siłę swojego
umysłu do przekształcenia dostępnych
materiałów w przedmioty codziennego
użytku. Powszechna dostępność i niska cena
różnych dóbr konsumpcyjnych powoduje, że
współczesne pokolenie coraz mniej wykorzystuje
swoją kreatywność, aby naprawić lub zastąpić
dostępnymi surowcami, to czego w danej chwili
potrzebuje.
JW
Czekamy na wasze pomysły.
Przesyłajcie je na adres e-mail:
redakcja@mmconsulting.waw.pl
Źródła:
• Kwartalnik edukacji ekologicznej MiniLO&Aniela nr 1/2013
•www.powiatdabrowski.p
•www.spplawnica.szkolnastrona.p
•www.upcyclingdesign.pl
•www.upcycling.edu.pl
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d dawna wiadomo, że w upcyklingowej
zabawie można wykorzystać odpady
biodegradowalne. Przekonali się o tym
podopieczni Miejskiego Przedszkola nr
20 w Katowicach. Gdy pogoda sprzyja,
wychodzą oni naprzeciw ciekawym grom
i zabawom edukacyjnym w ogrodzie.
„Współzawodniczymy wtedy posługując się
przy tym darami natury, takimi jak: kasztany,
szyszki, żołędzie, liście, patyki. Tego rodzaju
poczynania terenowe cieszą się ogromną
popularnością i zainteresowaniem wśród
naszych przedszkolaków. W naszym ogrodzie
jest dużo miejsca. Swobodnie możemy
przeprowadzać w nim różnorakie eksperymenty
i doświadczenia. Na przykład
skaczemy z liścia na liść,
obserwujemy i naśladujemy
ruchy drzew w czasie
wiatru, szukamy ukrytych
przedmiotów, do których kierują,
fiszki autorstwa C. Freineta.
Przedszkolaki mogą również
dowoli dyskutować, debatować
i prezentować własne pomysły
oraz chwalić się swoimi
wytworami.
Bożena Chudebska
Nauczycielka
Miejskiego przedszkola nr 20
w Katowicach

Konkurs

Zabawy

na świeżym
powietrzu

Ogłaszamy I edycję konkursu

Zabawy na świeżym powietrzu
Zimowe zabawy

MiniLO i Aniela uwielbiają spędzać czas na świeżym powietrzu.
Niezależenie od pory roku ich głowy są zawsze pełne pomysłów na podwórkowe zabawy.
Wy zapewne także macie swoje sposoby na ciekawe spędzanie czasu na dworze,
niezależnie od aury za oknem.

Podzielicie się z nami swoimi pomysłami?
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Przesyłajcie nam rysunki Waszych pomysłów na aktywną zabawę zimą, pokażcie nam
jak najchętniej spędzacie czas wykorzystując zimową aurę. Trzy najpiękniejsze
prace nagrodzimy ekologicznymi niespodziankami! Prace przysyłajcie na adres redakcji
z dopiskiem: Zimowe zabawy. Nie zapomnijcie o dołączeniu kuponu
konkursowego – należy wyciąć go z tej strony.
Regulamin konkursu dostępny na stronie: www.minilo.org

y

Bitwa na śnieżki, budowa igloo, lepienie bałwana?
Co jeszcze robicie gdy za oknem pada śnieg?
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Nie trać energii
Scenariusz lekcji

W szkołach bardzo często prowadzone są zbiórki
baterii. Ale czy podczas zajęć objaśnia się uczniom,
dlaczego zbiera się je selektywnie oraz dlaczego jest
to tak bardzo ważne? Jak to jest z akumulatorami?
Czy rozmawiacie także o tym rodzaju odpadu?

Odbiorcy: klasy VI szkoły podstawowej, gimnazjum
Czas trwania: 45 min
Cel: podnoszenie stanu świadomości ekologicznej
społeczeństwa w zakresie prawidłowego
postępowania z odpadami w postaci zużytych
baterii i zużytych akumulatorów, co ma pomóc
w osiągnięciu wysokiego poziomu selektywnego
zbierania tych odpadów
Cele szczegółowe, uczeń:
• wie, co to są baterie i akumulatory
• zna podstawowe zasady działania baterii
i akumulatorów
• z daje sobie sprawę z możliwego wpływu
substancji stosowanych w bateriach
i akumulatorach na środowisko i zdrowie ludzi
•w
 ie, że zużyte baterie i zużyte akumulatory zbiera
się selektywnie
• r ozumie, dlaczego należy je segregować
• z na dostępne dla nich systemy zbierania
i recyklingu
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• rozumie swoją rolę w przyczynianiu się
do recyklingu zużytych baterii i zużytych
akumulatorów
• potrafi pracować w grupie
• potrafi wyrażać swoje zdanie oraz je zobrazować
Metody: pogadanka, mapa skojarzeń, praca
z tekstem, nauczanie kaskadowe
Formy: praca w grupie
Środki dydaktyczne: kartki papieru, kolorowe
przybory piśmiennicze
Przebieg zajęć:
1. 	Na wstępie nauczyciel przeprowadza krótką
pogadankę na temat segregacji odpadów.
Nawiązuje do tego, że wśród odpadów
generowanych w domach znajdują się też takie,
których nie możemy wrzucać do kolorowych
pojemników na makulaturę, plastik i metal,
szkło, odpady biodegradowalne (ewentualnie
inne, w zależności od gminy). Są to między
innymi baterie i akumulatory.
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2. 	Nauczyciel objaśnia, jak działają baterie
i akumulatory oraz czym się różnią. Podaje
rodzaje.
3. 	Zadaniem klasy jest stworzenie mapy
skojarzeń. Nauczyciel zapisuje na tablicy hasło,
które chce zdefiniować: Baterie i akumulatory –
zasady postępowania.
4. 	Dzieli klasę na 4-5 zespołów. Każdy zespół
otrzymuje arkusz papieru oraz kredki, mazaki itp.
5. 	Uczniowie zapisują lub obrazują pojęcie na
środku plakatu.
6. 	Nauczyciel objaśnia zadanie, którego celem
jest wizualne opracowanie problemu
– właściwe postępowanie z bateriami
i akumulatorami, w szczególności po ich
zużyciu, z wykorzystaniem rysunków, symboli,
zwrotów, haseł.
7. 	Uczniowie zapoznają się z artykułem
„Akumulator – wielokrotne źródło energii”.
Poznają zasady postępowania z bateriami
i akumulatorami.
8. 	Na forum klasy poszczególne grupy
prezentują swoje mapy. Nauczyciel wraz
z pozostałymi grupami sprawdza poprawność
zamieszczonych informacji.

9. 	Zadaniem domowym jest opracowanie,
w grupach roboczych, scenariusza
przeprowadzenia zajęć z klasami młodszymi
w szkole, z wykorzystaniem stworzonej mapy
skojarzeń.
10. 	Uczniowie mają za zadanie poprawić (jeśli jest
taka konieczność) i uatrakcyjnić swoje mapy.
11. 	Nauczyciel organizuje zajęcia dla klas
młodszych. Deleguje osoby, które mają je
przeprowadzić.
12. 	Najlepsza mapa może zostać opublikowana
w gazetce szkolnej lub na łamach kwartalnika
MiniLO&Aniela oraz powinna zostać
wywieszona w gablocie szkolnej i być dostępna
dla wszystkich uczniów i ich opiekunów.
Stwarza to także możliwość dotarcia
do przedszkolaków, odwiedzających szkoły
ze swoimi opiekunami podczas dni otwartych.
JO
Źródła:
• Bateria – niezastąpione źródło energii, MiniLO&Aniela nr 07, str. 14
• Jak chemikalia zasilają akumulatory, Tak to działa.
Wiedzieć więcej nr 1/2015, str. 81
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
(Dz.U. 2009 Nr 79 poz. 666 z poźn. zm.)
•www.hawker.pl
•www.pl.wikipedia.org

Zapraszamy do udziału w spotkaniach
na terenie Warszawy!

PROFESJONALIŚCI Z NAUCZYCIELAMI
DLA EDUKOWANIA MŁODEGO POKOLENIA EKOLOGÓW
Dołącz do nas i korzystaj z atrakcyjnej oferty edukacji ekologicznej!
Wypromuj swój ekowizerunek! Zaproś OKEE do swojej szkoły!

I półrocze – 21 marca
Temat: Parki Narodowe i Krajobrazowe
II półrocze – 10 października
Temat: Zrównoważony rozwój
Czekamy na zgłoszenia!

www.ekoedukator.pl
Polub nas na: www.fb.com/klubekoedukator
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Świetlik

Doświadczenia przyrodnicze dla klasy 3
Doświadczenia udostępnione zostały przez Fundację Akademia
Młodych Odkrywców, organizatora konkursu Świetlik.
Konkurs Świetlik popularyzuje nauki przyrodnicze wśród
uczniów szkół podstawowych. W ramach przygotowań do
testu uczniowie wykonują w klasie lub w domu doświadczenia
opracowane przez Zespół Merytoryczny Świetlika, pracowników
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Doświadczenie 1.
Blady czy czerwony
Potrzebna pomoc drugiej osoby, najlepiej takiej,
która nie zna tego doświadczenia
Przygotuj:
dwie różne monety

Kwartalnik
„MiniLO&Aniela”
jest patronem
medialnym
konkursu.

6. O
 dwróć się do tej osoby
przodem i popatrz na jej
dłonie.
7. Wybrana moneta leży
w dłoni, która ma bledszy
kolor.
8. Wskaż monetę, która była trzymana przy czole.
Obserwacja:
1. Czy kolory obu dłoni różnią się?

Eksperyment – część 1 (do wykonania samemu):
1. Połóż się na skraju łóżka tak, aby Twoja głowa
zwisała w dół.
2. P
 ozostań w tej pozycji licząc do 10.
3. Usiądź na łóżku.
Obserwacja:
1. Co czułeś, gdy głowa zwisała w dół?

Eksperyment – część 2
(do wykonania z drugą osobą):
1. Poproś, aby druga osoba wzięła od Ciebie dwie
monety.
2. O
 bróć się do tej osoby tyłem i poproś ją, aby do
każdej dłoni wzięła po jednej monecie.
3. Poproś, aby rękę razem z wybraną monetą
przyłożyła do swojego czoła, przyciskając monetę
płasko do głowy. Niech drugą rękę opuści luźno
wzdłuż ciała.
4. Poproś ją, aby intensywnie myślała o monecie,
którą trzyma przy czole, a sam policz na głos do
sześćdziesięciu.
5. P
 oproś, aby osoba wyciągnęła obie ręce przed
siebie i na otwartych dłoniach pokazała Ci monety.
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Komentarz:
Zdrowa skóra człowieka ma kolor lekko różowy,
dzięki krwi, która krąży w naszym ciele. Krew
do każdej części ciała dociera pompowana przez
serce. Sercu łatwiej pompować krew w dół niż
w górę, dlatego poniżej serca dociera więcej krwi.
Kiedy kładziesz się na łóżku z głową w dół, dopływa
do niej więcej krwi. Czujesz wtedy, jakby Twoja
głowa była rozpychana od środka.
Dłoń, która jest podniesiona do czoła znajduje się
nad sercem. Dopływa do niej mniej krwi i staje
się lekko blada. Dłoń opuszczona w dół jest nadal
różowa bo dociera do niej więcej krwi.
Czasami może się zdarzyć, że przybierzesz pozycję,
w której zablokujesz dopływ krwi do nogi lub ręki.
Staje się ona wówczas nie tylko blada, ale czujesz
też wtedy lekko bolesne mrowienie – „cierpnięcie”.
Należy wówczas niezwłocznie zmienić pozycję
i rozprostować kończyny, umożliwiając krwi dopływ
do wszystkich części ciała.
Po wykonaniu doświadczenia, spróbuj odpowiedzieć
na pytania dotyczące obserwacji.
Koniecznie przeczytaj komentarz!
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Doświadczenie 2.
Rożek czy szklanka?
Przygotuj:
naczynie o prostych ściankach (szklankę lub
słoiczek po dżemie), kartkę papieru A4, pisak,
słomkę lub patyczek do szaszłyków, klamerkę
(spinacz) do bielizny lub zacisk do papierów,
nożyczki, linijkę, cyrkiel, taśmę klejącą, pół
kilograma ryżu lub cukru.
Pytanie:
Zastanów się, czy chcąc zjeść jak najwięcej
wybrałbyś 1 kubeczek lodów czy 2 rożki lodowe
o tej samej wysokości i średnicy co kubeczek?
Zadanie:
1. Włóż słomkę do szklanki tak, by jej koniec znalazł
się na środku dna, a reszta słomki wystawała
opierając się o krawędź szklanki (zamiast słomki
możesz użyć patyczka do szaszłyków).
2. Z
 aznacz pisakiem na słomce punkt styku
z krawędzią szklanki pilnując, by jej koniec
znajdował się cały czas na środku dna szklanki.

3. Wyciągnij słomkę ze szklanki i linijką zmierz
na słomce odległość pomiędzy końcem, który
dotykał dna szklanki a zaznaczonym flamastrem
punktem. Zapisz ją poniżej.
odległość =

cm

4. Na środku kartki narysuj kropkę – będzie to
środek koła.
5. O
 d kropki odmierz linijką w dowolnym kierunku
długość równą promieniowi koła i pisakiem
narysuj linię o tej długości.
6. U
 żywając cyrkla, narysuj okrąg o zaznaczonym
promieniu.
7. Wytnij nożyczkami powstałe koło i przetnij go
wzdłuż narysowanej wcześniej linii – aż do
środka.
8. Wycięte koło zwiń w stożek i włóż do słoika tak,
aby jego ostry koniec dotykał środka dna szklanki,
a boki dotykały brzegów szklanki.
MINILO & ANIEL A nr 04/2015 [12]

9. Z
 epnij stożek za pomocą klamerki tak, aby nie
rozwijał się.
10. W
 yjmij stożek ze szklanki i taśmą klejącą sklej go
wzdłuż krawędzi, aby nie rozwinął się.
11. Z
 dejmij klamerkę.
Eksperyment:
1. Wypełnij stożek całkowicie ryżem, ale bez
kopczyka.
2. P
 rzesyp zawartość stożka do naczynia.
3. Powtórz powyższe kroki aż wypełnisz cały słoik
lub szklankę.
Obserwacja:
1. Ile pełnych stożków ryżu mieści się w naczyniu?
Komentarz:
Stożek to bryła geometryczna, która ma jeden
wierzchołek i koło w podstawie – w takim
kształcie są na przykład rożki lodowe. Słoik lub
szklanka o prostych ściankach ma kształt walca.
To, ile materiału zmieści się we wnętrzu bryły,
określa jej objętość. Jak mogłeś zauważyć, objętość
walca jest równa trzem objętościom stożka o tej
samej średnicy i tej samej wysokości.
Producenci opakowań często zwodzą nas niską ceną
produktów w stożkowych opakowaniach. Na pozór
wydają się one niewiele mniejsze niż zwykłe
opakowania w kształcie walca, w rzeczywistości
znajduje się w nich jednak o wiele mniej produktu.
Dlatego zawsze należy sugerować się faktyczną
ilością produktu, która jest zapisana na opakowaniu.
Po wykonaniu doświadczenia, spróbuj odpowiedzieć
na pytania dotyczące obserwacji.
Koniecznie przeczytaj komentarz!
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Doświadczenie 3.
Tajemnicze siły
Potrzebna asysta osoby dorosłej podczas jazdy
windą, autobusem lub autem
Przygotuj:
1 kartkę papieru A4, 1 kawałek kredy
o kanciastym kształcie, stół.
Eksperyment – część 1:
1. Połóż kartkę na stole, a kredę na kartce.
2. P
 rzesuwaj kartkę po stole tak, aby kreda z niej nie
spadła.
Obserwacja:
1. Jak trzeba przesuwać kartkę: delikatnie czy
gwałtownie?

Eksperyment – część 2:
1. Teraz przesuń kartkę po stole tak, aby kreda
została na stole, a kartka wysunęła się spod niej.
Obserwacja:
1. Jak trzeba przesuwać kartkę: delikatnie czy
gwałtownie?
Eksperyment - część 3:
1. Wsiądź z dorosłym opiekunem do windy.
Obserwacja:
1. Jak się czujesz, gdy winda rusza z parteru, a jak,
gdy podczas jazdy do góry hamuje? Czy czujesz się
lżejszy czy cięższy?
Eksperyment - część 4:
1. Jadąc autobusem lub autem zaobserwuj, co
odczuwasz podczas ruszania i hamowania.
Obserwacja:
1. Kiedy czujesz wciskanie w fotel?
2. K
 iedy czujesz, jakby coś popychało cię do przodu
(w stronę kierowcy)?
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Komentarz:
Kiedy przesuwasz kartkę delikatnie po stole, kreda
nie zsuwa się z niej, ponieważ przytrzymywana jest
na kartce przez tarcie. Kiedy gwałtownie pociągasz
kartkę, to pojawia się dodatkowa siła. Jest ona na
tyle duża, że pokonuje tarcie i popycha kredę do tyłu.
Ta siła nazywa się siłą bezwładności. Tak naprawdę
siła bezwładności pojawia się także wówczas, gdy
ciągniesz kartkę delikatnie, ale wtedy siła ta jest za
mała, aby pokonać tarcie i zsunąć kredę z kartki.
Siły bezwładności odczuwamy wyraźnie, gdy
siedzimy w autobusie, a on gwałtownie rusza lub
hamuje. Gdy autobus gwałtownie rusza – siła
bezwładności wciska nas w fotel, a gdy autobus
hamuje – siła bezwładności popycha nas do przodu
(to znaczy w stronę kierowcy).
Tak samo dzieje się w windzie. Gdy winda rusza
z parteru, siła bezwładności wciska nas w podłogę,
a my jakby czujemy się ciężsi. Natomiast gdy winda
hamuje na piętrze – siła bezwładności jakby odrywa
nas od podłogi, a my czujemy się lżejsi.
Pamiętaj: nigdy nie jedź windą bez opieki osoby
dorosłej!
Po wykonaniu doświadczenia, spróbuj odpowiedzieć
na pytania dotyczące obserwacji.
Koniecznie przeczytaj komentarz!

Do opublikowanych doświadczeń
uczniowie mogą wykonać test sprawdzający
pozyskaną wiedzę.
Test do pobrania ze strony:
www.minilo.org/test_swietlik.pdf
Klucz do testu:
www.minilo.org/klucz_swietlik.pdf
Więcej testów i doświadczeń:
www.swietlik.edu.pl/jak-sie-przygotowac
Termin zgłoszeń do Konkursu mija
31 stycznia 2016 r.
Szczegóły:
www.swietlik.edu.pl

