
Booksika i dzieci
ekologiczna przygoda!

Książeczka edukacyjna
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Poznajcie Booksika, stworka niezwykłego,

który podczas spaceru spotkał Kacperka – przyjaciela swojego.

Booksik pochodzi z chrzanowskiej biblioteki

i zamieszkuje w Oddziale dla Dzieci.

Zachęca dzieci do wspólnego czytania

i towarzyszy im w literackich zmaganiach.

Z nimi przeżyjecie niezwykłą przygodę,

podczas której dowiecie się, jak dbać o przyrodę.

– Czy wiecie, że każde najmniejsze działanie,

codzienne obowiązki, jedzenie, sprzątanie,

ma wielkie znaczenie dla naszej planety?

Zachowanie proekologiczne ma same zalety!
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Chusteczki higieniczne

Plastik zupełnie opanował Ziemię,

myślisz sobie pewnie: ja tego nie zmienię!

Wystarczy, że każdy się zastanowi,

ile dobrego dla planety zrobi,

sumiennie segregując swoje odpady

– poznajmy więc wspólnie segregacji zasady:

każdy z pojemników kolorem oznaczony,

na inne odpady jest przeznaczony.

Szkło, plastik, papier i bioodpady

to przecież proste – Ty nie dasz rady?!

O wspólne dobro razem walczymy

– źle postępując naturę zniszczymy.

Kupuj więc mądrze, roztropnie wyrzucaj,

zakręcaj wodę w kranie – Matki Natury już nie zasmucaj!
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Butelki z plastiku i worki foliowe,

recykling pozwoli zmienić na nowe.

Nasz Booksik wie doskonale,

że segregacja nie jest trudna wcale.

Kacperek chce zadbać o środowisko,

dlatego w domu segreguje wszystko.

Puszki, zakrętki, po mleku kartony,

niech żółty pojemnik będzie wypełniony!

     Polecenie: Na chodniku przy Kościele św. Mikołaja Kacperek 

zauważył kilka plastikowych butelek i puszek. Gdzie powinny 

trafić takie odpady? Pokoloruj pojemnik

na odpowiedni kolor.
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Na terenie miejskiej publicznej biblioteki

dzieci po lekcjach segregowały śmieci.

Zapisane kartki i zeszyty,

gazety, czasopisma i papier zużyty.

Niebieski pojemnik pomieści je z pewnością,

więc wrzucały je tam z wielką starannością.

Booksik postawą dzieci był zaskoczony,

ale i bardzo zadowolony.

Wszyscy uczniowie, po skończonym zadaniu,

przypomnieli sobie o drugim śniadaniu.

Warto pamiętać, że papier zabrudzony,

kanapkami z masłem mocno zatłuszczony,

nadaje się tylko do śmieci zmieszanych,

w osobnym pojemniku segregowanych.

      Polecenie: Pokoloruj obrazek. 

BioodpadySzkło

Plastik 
i metale

Odpady
zmieszane

Papier
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Na Rynku Booksik przystanął

i przerażony mówić zaczął:

– Kolorowe szkiełka, rozbite butelki

– kto tutaj zrobił bałagan tak wielki?!

To przecież szklane odpady, w wodzie ich bez liku,

a miejsce tych śmieci jest w zielonym pojemniku.

Butelki, słoiki, ze szkła opakowania,

zachęcam wszystkich do segregowania.

Booksik zadał sobie w duchu pytanie:

czy bioodpady są kompostowane?

Obierki z owoców i resztek bez liku

– to ma się znaleźć w brązowym pojemniku.

Składniki mineralne, które z resztek zostają,

w niejednym ogrodzie się bardzo przydają.

Fusy z herbaty, gałęzie, ogryzki

– z takim nawozem niepotrzebne opryski.

Kamienie, kości czy zwierzęce odchody,

w kompostowniku narobią szkody.

   Polecenie: Połącz kropki, 

a dowiesz się, co przedstawia obrazek.
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Na Placu 1000-Lecia, przy pomniku z orłem, dzieci się zastanawiają,

jak wielkim problemem odpady się stają.

Śmieci wyrzucamy bez zastanowienia,

środowisko naturalne niekorzystnie się zmienia.

A przecież mamy pojemniki kolorowe,

na szkło, plastik, śmieci papierowe.

– Booksiku nasz miły – pytają dzieci

– a jak segregować pozostałe śmieci?

– Śmieci zmieszane, w osobnym pojemniku są składowane.

Chodzi o przedmioty, które do recyklingu się nie nadają,

a w naszych domach stale zalegają.

Nie mogą tam trafiać baterie, lekarstwa

i niebezpieczne śmieci z domowego gospodarstwa. 

Odpady
zmieszane

Chusteczki higieniczne
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W klasie pojawili się panowie w ubraniach roboczych,

a uczniowie ze zdziwienia przecierają oczy.

Pracują wytrwale, salę remontują.

Czy takie odpady też posegregują?

Skute kafelki, tynk ze ścian odpada

– do PSZOKu* to wszystko świetnie się nada.

Podobnie jak meble, zużyte panele,

odpadów remontowych jest naprawdę wiele.

*PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Do PSZOKu zanosi się odpady niebezpieczne,

dla dobra środowiska jest to konieczne.

Zepsute termometry, akumulatory

i zużytych baterii stoją pełne wory.

Farby, oleje, rozpuszczalniki

trafiać nie mogą na zwykłe śmietniki.

Pamiętacie drogie dzieci,

to w PSZOKu jest miejsce na elektrośmieci.

GRUZ
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Dzieci na wycieczkę do miasta się wybrały

i z uwagą w słowa Booksika się wsłuchiwały.

Gotowi, by poznać trudny termin? Uwaga!

Booksik wszystko zrozumieć pomaga!

– Niska emisja to zanieczyszczenia, co w mieście powstają

i do powietrza naszego się dostają.

Zimą, gdy domy ogrzewamy,

dymy z kominów do atmosfery wypuszczamy.

Unoszą się pyły czarne jak sadza,

wszystko to nam się w płucach osadza.

Gdy jeździmy autem, pozostawiamy spalin ślad,

w połączeniu z komina dymem one też zanieczyszczają świat.

Polecenie: 

Połącz kropki, a dowiesz się, co ukryło się na obrazku.
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Zanieczyszczenie powietrza można ograniczyć znacznie,

kiedy mądrze ogrzewać każdy z nas dziś zacznie.

Jeżeli piec dawno w domu był niewymieniany,

szkodliwy dym jest w nim wytwarzany.

Pamiętaj, że komin musi być drożny, czyli niezatkany

i przegląd komina często ma być wykonywany.

Musicie się dowiedzieć, drogie dzieci,

jak niebezpieczne jest spalanie w domu śmieci.

Substancje toksyczne wtedy powstają

i nasze powietrze strasznie zatruwają.

Jeżeli ktoś odpadami pali, nic mu nie pomoże,

w końcu zostanie złapany i mandat zapłacić może!
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Polecenie: 

Kominiarz chce zrobić przegląd, ale nie może trafić do domu.

Proszę pomóż mu znaleźć drogę.

Pamiętajcie dzieci kochane

– czyste powietrze to dobro niesłychane.

Dzięki niemu żyjemy, oddychamy,

energię i siłę do działania mamy!

Piece warto wymieniać, opał dobry kupować,

jeżeli swym zdrowiem nie chcemy ryzykować!
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Zanim się z Wami pożegnamy,

jeszcze na chwilkę się tu zatrzymamy.

Gaście światło, gdy z pokoju wychodzicie,

a wiele dobrego dla środowiska zrobicie!

Nie zostawiajcie włączonego komputera,

który ogromną ilość energii pożera.

Recykling pomaga w walce ze smogiem, 

a segregacja śmieci jest ważnym wymogiem.

Dziękujemy za wspólną przygodę,

zachęcamy do dbania o przyrodę!

Jak nazywa się nauka o ochronie środowiska?

a) ekologia

b) sozologia

c) filologia

Oszczędzamy wodę, gdy kąpiemy się:

a) pod prysznicem

b) w wannie pełnej wody

c) w wannie napełnionej wodą do połowy

Skąd się bierze smog?

a) smog powstaje przez silny wiatr

b) smog powstaje, gdy ludzie palą śmieciami

i miałem węglowym w piecach

c) smog powstaje, gdy ludzie jeżdżą szybko na rowerach

Jak zmniejszyć ilość śmieci?

a) kupować tylko potrzebne rzeczy i segregować odpady

b) zgniatać je przed wyrzuceniem

c) nie da się tego zrobić

Zużycie energii elektrycznej można zmniejszyć przez:

a) gaszenie światła, gdy z niego nie korzystamy

b) używanie energooszczędnych urządzeń

c) obie powyższe odpowiedzi są poprawne 

Sprawdź się i rozwiąż quiz:
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