
Recykling a co to znaczy?
Czy to logo coś nam wytłumaczy?

Widzę strzałki kręcące się dookoła…
To „odzyskiwanie” tłumaczy szkoła

nie mieszaj w koszu tego, co można jeszcze 
wykorzystać,

posegreguj odpady a będzie można z nich jeszcze 
skorzystać!



Jak wszystko zmieszasz bez przemyślenia 
długo będą na to patrzeć przyszłe pokolenia:

Plastikowy worek – 300 lat



Puszka aluminiowa – 50-200 lat



Puszka konserwowa – 10 lat



Butelka szklana – 4000 lat albo nawet NIGDY



Styropian – 50 lat



Gumowa opona – 50-80 lat



Płyta CD – 2000 lat



Pielucha – 450 lat



Papier – 6 miesięcy



Ogryzek – 2 miesiące



Drewniane krzesło – 20 lat



Materiały 

bawełniany 1-5 miesięcy           wełniany 1-5 lat



A jak posegregujesz wszystkie odpady
znajdą się na nie ciekawe rady!



Szklane butelki czy słoiki nie pójdą w zapomnienie 
bowiem w fabryce dokona się  ich przetworzenie! 
Z odpadu, który na wysypisku mógł bez końca zalegać 
powstaną np. eleganckie kieliszki, które będzie można sprzedać



Plastikowa butelka w kolejną, nową butelkę może być 
8 razy przetworzona lub w ubranie z poliestru 
zamieniona



A stare kartony, papiery czy gazety przeczytane
Zamienią się w zupełnie nowe jeszcze nie dotykane



Pierwszym etapem recyklingu jest więc segregacja
a oto ważnych postaci i kolorów prezentacja

Plastika Metalika

wśród plastikowych butelek fika

uwielbia metalowe puszki 

i zawsze nosi żółte ciuszki

Z niej mogą powstać nowe

meble ogrodowe czy

bluzy polarowe



Jednooki Wyszkłolony

jest zawsze zielony

zbiera szklane butelki i słoiki 

a potem robi z nich na przykład 
wazoniki



Papa Pier niebieską muszkę pod 
szyję zakłada 

i makulaturę w eleganckie paczki 
układa

Stary papier zamienia w nowy

Który do ponownego użycia jest 
gotowy



A E_Bio jest na brązowo 
opalony

Z resztek po jedzeniu i 
części roślin jest 
utworzony

Ciągle jest bardzo 
zadowolony

Bo na biomasę lub biogaz 
lubi być przetworzony

Biomasę jako cenny 
nawóz dla roślin się 
traktuje

A biogaz do wytwarzania 
ciepła się wykorzystuje



Zmieszko stoi czarny i 
zmieszany, 

bo do przetworzenia nie 
jest zapraszany

Wszystkie odpady się w 
nim mieszają i kotłują

Do zalegania na 
wysypiskach się 
przygotowują



Zapamiętaj jak poprawnie segregować odpady
powiedz o tym rodzicom aby mogli skorzystać z twojej rady



Recykling zmniejsza ilość odpadów i przyczynia się do 
ochrony środowiska 

ale jest coś jeszcze lepszego: 
to Upcykling

zaraz przyjrzysz się mu z bliska!

Polega on na nadawaniu rzeczom wyższej wartości
tym rzeczom, które nie miały już cech przydatności

upcykling pomija etap w fabryce przetwarzania
ale wymaga od nas kreatywności i zaangażowania

Więc nie wyrzucaj tego co można jeszcze 
wykorzystać

rusz głową, jak można z tego jeszcze skorzystać!



eko-przybornik zrób z butelek, puszek lub rolek papieru
a na biurku znajdzie się miejsce dla kredek wielu 



eko-drzewka zrób z rolek papieru i torebek papierowych
a stworzysz piękny las w warunkach domowych



eko-naszyjnik zrób dla mamy z zawleczek metalowych
a będzie jej pasował do ubrań kolorowych



eko-torebkę zrób ze starego t-shirtu
a zakupy będą przyjemnością od tego momentu



eko-karmnik przygotuj gdy zima nadciąga sroga a 
przyleci do ciebie ptaków liczba mnoga



eko-skrzynkę pocztową z kartonów po butach możesz złożyć
aby kolega mógł list do ciebie włożyć



W eko-mrowisko z tunelami zamienią się rolki po papierze
a radości z jego malowania nikt ci nie odbierze



Ograniczaj ilość wyrzucanych śmieci
dla przyszłych pokoleń, dla swoich dzieci!


