
       DOBRE RADY NA ODPADY- 6-latki 
 

    Wszyscy potraficie już segregować odpady do właściwych 

pojemników. Przypomnijmy sobie do jakich pojemników je 

wrzucamy? Pomóżcie rodzicom w domu w segregacji odpadów. 
 

                
 

       CO WRZUCAMY DO ZIELONEGO POJEMNIKA ? 

       W zielonym znajdzie się  SZKŁO: 

       ● szklane butelki, słoiki oczywiście bez nakrętek, 

       ● szklane opakowania po kosmetykach. 

 

       DO ŻÓŁTEGO WRZUCAMY: 

       ● plastikowe butelki po napojach, kosmetykach,    

          środkach czystości, 

       ● kartony po mleku, 

       ● folie, torebki foliowe, 

       ● puszki po napojach, konserwach, 



       ● zakrętki od słoików, 

       ● drobny złom. 

 

       DO POJEMNIKA NIEBIESKIEGO- PAPIER, czyli: 

       ● gazety, ulotki, książki. 

       ● kartki, zeszyty,  

       ● kartony, 

       ● czyste opakowania z papieru i tektury. 

        

Co jednak możemy zrobić aby odpadów było jak najmniej?  

Poddać je recyklingowi. To trudne słowo, ale postaramy się  

                                          je wyjaśnić. 

RECYKLING polega na zmniejszeniu ilości odpadów poprzez ich 

ponowne wykorzystanie. Do recyklingu nadaje się plastik, papier, 

szkło, metal. Posegregowane przez nas odpady są przerabiane  

w zakładach i można z nich stworzyć nowe rzeczy. 

 

A oto bardzo ważny znaczek, który można znaleźć na wybranych 

opakowaniach, produktach. 

                                                    

 

 

 

                                     
To właśnie ten znaczek mówi nam o tym, że opakowanie, produkt 

możemy  jeszcze raz wykorzystać. 

 



CZY WIESZ, CO MOŻEMY OTRZYMAĆ  

Z ODPADÓW, KTÓRE JESZCZE RAZ PRZETWORZY 

SIĘ W ZAKŁADACH? Pomyśl i odpowiedz. 

 

● Z zebranych gazet, papierów, kartonów… możemy znów 

     otrzymać papier, dzięki temu nie trzeba ścinać drzew, z których 

     produkuje się papier, 

● Złom przetapiany jest w hutach na metal, a potem można  

     z niego zrobić np. części do samochodu, 

● Ze zużytych puszek metalowych można wyprodukować nowe 

     puszki, 

● Z plastikowych butelek powstają nowe plastikowe opakowania, 

● Szkło przetapiane w hucie szkła służy do produkowania nowych  

     butelek. 
 

My też możemy sprawić, że niepotrzebne odpady zostaną jeszcze 

raz wykorzystane!!! 

Coś,  co na pozór wydaje się być niepotrzebnym śmieciem może stać 

się początkiem  fajnej zabawy. Sami zobaczcie. 

Co można ,, wyczarować ” z kartonu? 

Jak można wykorzystać plastikowe nakrętki i dobrze się bawić? 

Do czego mogą służyć plastikowe butelki? 

 

POMYSŁY ZNAJDZIECIE PONIŻEJ 

Będziecie potrzebować pomocy mamy lub taty np. przy wycięciu 

domku z kartonu. Tym bardziej wspólnie możecie się świetnie przy 

tym bawić.  



 

 

 

 

 

 

 

 

KARTONOWY 

DOMEK  

LUDZIKI Z NAKRĘTEK 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

WESOŁE KRĘGLE 

KOLOROWY PRZYBORNIK 



4 pomysły na zmniejszenie  liczby  wyrzucanych opakowań: 

             ❶. Torba bawełniana zamiast reklamówki.      

                                 

  ❷. Butelka wielorazowa, bidon zamiast zwykłej plastikowej  butelki. 

                                 

  ❸. Słomkom mówimy NIE! 

                               

  ❹. Śniadanie w śniadaniówce to super pomysł, zamiast  

                                                                 woreczka, papieru, czy reklamówki. 

                                 

 



 

JEŚLI STOSUJECIE WRAZ Z MAMĄ I TATĄ TE ZASADY TO WSPANIALE. 

          JEŚLI NIE TO WSPÓLNIE POMYŚLCIE O TYM.  

 

 

    

                          

  

                                                                   

 


