
Booksika i dzieci ekologiczna przygoda!
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Segregując śmieci 
zgniatacie plastikowe 

butelki przed wrzuceniem 
do żółtego pojemnika. 
Wzorując się na Was, 

sąsiedzi zaczynają 
robić to samo. W nagrodę 

przeskakujecie 
na pole nr 6.

Widzicie to?
Ktoś na trawie koło Kościoła 
św. Mikołaja rozrzucił śmieci 
– pamiętacie, że segregacja 
zmniejsza ilość zanieczysz-

czeń powietrza, dlatego 
biegniecie na pole nr 13, 

by wyrzucić śmieci
do odpowiednich 

pojemników.

Prosicie rodziców, by 
na umywalce postawili 

kubek do płukania zębów 
i zakręcili wodę w trakcie 

ich mycia. Dzięki temu 
rodzina może oszczędzać 

wodę. Przechodzicie
na pole nr 15.

Dzisiaj na zajęciach
w szkole zasadziliście
10 drzew. Dzięki temu 

przyczynicie się do ochrony 
powietrza i stworzycie 

nowe miejsca zamieszkania 
dla zwierząt. W nagrodę 

przechodzicie 
na pole nr 19.

Pomyliliście pojemniki 
na odpady i wrzuciliście 

zatłuszczony papier 
po kanapkach do niebie-

skiego pojemnika,
 przeznaczonego na papier, 

zamiast do czarnego 
– na odpady zmieszane. 

Cofacie się na 
pole nr 21.

Pamiętacie, aby
w trakcie zakupów 

używać toreb 
z materiału zamiast 

foliowych reklamówek 
– przechodzicie 3 pola 

do przodu.

Zaproponowaliście 
rodzicom zamiast 

wycieczki samochodo-
wej wspólną wyprawę 

rowerami w okolice 
Fabloku. Rowery 

czekają na Was przy 
polu nr 17.

Wychodząc z domu 
zapomnieliście  

o wyłączeniu komputera 
– to straszny pożeracz 
energii. Wracacie na 

pole nr 1.

Wyjaśniliście
dorosłym, że należy 
wymieniać piece na 

nowsze, by nie 
powodować smogu.
Ale byli zaskoczeni,

że wiecie więcej 
od nich! Biegnijcie trzy 

pola do przodu.

Gotowi do wyruszenia 
w ekologiczną podróż? 

Naszą przygodę 
rozpoczynamy na 

Rynku w Chrzanowie. 
Powodzenia! 
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W miejskiej bibliotece 

Booksik wygłasza wykład 
o szkodliwości zanie-

czyszczenia powietrza. 
Postanawiacie wysłuchać 

jego wykładu, czekacie 
2 kolejki.
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Przekonaliście sąsiadów, 
żeby nie spalali śmieci,

bo w ten sposób sprawiają, 
że do powietrza dostają 

się szkodliwe substancje,
które sami wdychają. 
W zamian za pomoc 

przechodzicie tajemną 
ścieżką na pole nr 22.
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Kto pierwszy na 
Placu 1000-Lecia? 

Gratulacje – wspaniale 
daliście sobie radę. 

METANa terenie Waszej 
gminy umieszczone 

są specjalne pyłomierze, 
które dokonują pomiaru 

jakości powietrza. Niestety 
powietrze jest dziś mocno 
zanieczyszczone. Musicie 

zostać w domu. 
Czekacie 2 kolejki.
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Kampania 
edukacyjna


