
ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO 

 

 

 

 

ZASADY EKOLOGICZNE:     

Co zrobić żeby odpadów było jak najmniej? 

 
1. Nie produkuj nowych odpadów, czyli: 
 
 Kupuj tylko to, czego naprawdę potrzebujesz. 



 Wybieraj produkty, które nie mają zbędnych 
opakowań. 

 Pamiętaj, aby pisać po obu stronach kartki – 
zużyjesz mniej papieru. 

 Dziel się przeczytanymi książkami i gazetami 
ze swoimi kolegami i koleżankami. 

 Nie kupuj jednorazowych produktów, m.in. 
siatek na zakupy, baterii, naczyń. 

 Idąc na zakupy zabierajmy ze sobą własną 

torbę z materiału zamiast przynosić zakupy w 
plastikowych torebkach! W ten sposób 
będziemy wytwarzać mniej śmieci! 

 Kupuj słodkie napoje tylko w szklanych lub 
plastikowych butelkach – a nie w puszkach 
aluminiowych. 

 Kupuj produkty w opakowaniach „rodzinnych", 
czyli np. wodę w 5 l. butelkach a nie w 0,5l 

 

 
2. Używaj ponownie 
 
 To co się da używaj tak długo jak to możliwe, 

np. baterie, butelki, zabawki. 
 Kupujesz nową zabawkę i stara jest już 

niepotrzebna? Oddaj niepotrzebne zabawki, 
książki, gazety, płyty, ubrania i inne rzeczy 
przyjaciołom i potrzebującym (domy dziecka, 
domy samotnych matek, schroniska dla 
bezdomnych). Jeśli jesteś na to za mały – 



poproś o pomoc rodziców, starsze 
rodzeństwo lub kogoś z rodziny. 

 Kiedy rodzice kupują nowy sprzęt, np. 
telewizor – stary niech zostawią w sklepie. 
Przypomnij im o tym! 

 

 
 
3. Odzyskuj! 
 
 Segreguj odpady – ponad 3/4 zakupów, które 

robią rodzice i dziadkowie nadaje się do 
ponownego przetworzenia. Pamiętaj aby po 
wypiciu soku, lub zjedzeniu wafelka zawsze 
wyrzucić opakowanie do dobrego śmietnika. 

 Powiedz rodzicom, przyjaciołom, żeby 
kupowali produkty w opakowaniach 
odzyskanych. Mama czy tata na pewno 
znajdą takie produkty w sklepie. 

 Nie wybieraj produktów w opakowaniach, 
których nie da się przetworzyć. 

 

 



 

EKOSŁOWNICZEK   

 

 

 ODPADY – to inaczej mówiąc wszystkie 

nasze śmieci. Mamy wiele rodzajów 

odpadów, 

np. komunalne (powstają głównie w 

naszych domach), przemysłowe (np. to 

odpady wytworzone 

w fabrykach), medyczne (np. igły od 

strzykawek) czy niebezpieczne (np. stare 

baterie).  

A ty jakie znasz jeszcze rodzaje odpadów? 

 

 



 
 RECYKLING –  to przetwarzanie 

zużytych przedmiotów na nowe.  

 

 

 

 

 SKŁADOWANIE – umieszczanie 
odpadów na składowisku (kwaterze 
składowej). 

 



 

 KOMPOSTOWANIE – 
zagospodarowanie odpadów 
organicznych (np. liści, gałęzi) 
w celu przetworzenia na tzw. kompost, 
który wykorzystywany jest do m.in. 
nawożenia pól. 

 

 

 
 UNIESZKODLIWIANIE – odpady, 

których nie można już ponownie 

wykorzystać 

są umieszczane na składowisku i tam 

unieszkodliwiane (zagospodarowane 



w taki sposób, 

aby nie zagrażały środowisku).   

 
 

 

 

 SEGREGACJA – to zbieranie 

odpadów do specjalnie oznakowanych 

pojemników. Dzięki temu pomagamy 

środowisku 

PAMIĘTAJMY!!!  

Do pojemnika niebieskiego wrzucamy papier, 

np.: 

 Gazety, 

 Zeszyty, 

 Książki, 



 Torby i opakowania papierowe, 

 Tekturę 

NIE WRZUCAMY! 

 Kartonów po mleku, napojach, sokach, 

 Papieru lakierowanego lub foliowanego, 

 Papieru zatłuszczonego lub silnie 

zabrudzonego 

 

Do pojemnika zielonego wrzucamy  

szkło kolorowe, np.: 

 Kolorowe butelki bez zakrętek 

NIE WRZUCAMY!!! 

 Porcelany, ceramiki, 

 Luster,  

 Szkła okiennego 

 

Do pojemnika żółtego wrzucamy tworzywa 

sztuczne oraz opakowania metalowe (chyba, że 

jest osobny pojemnik na metale), np.: 

 Plastikowe butelki po napojach i zakrętki, 

 Plastikowe torebki,  

 Puszki po konserwach i napojach, 



 Metale kolorowe,  

 Kapsle 

 Zabawek,  

 Baterii,  

 Puszek po farbach,  

 Opakowań po aerozolach 

NIE WRZUCAMY!!! 

 Butelek i pojemników po olejach i smarach,  

 Butelek i pojemników z zawartością,  

 

PLASTIKOWE BUTELKI, ALUMINIOWE 

PUSZKI POWINNY BYĆ ODKĘCONE I 

ZGNIECIONE! 

 

 

Do pojemnika białego wrzucamy szkło 

bezbarwne, np.: 

 Butelki po napojach bez zakrętek,  



 Szklane słoiki bez zakrętek,  

 Szklane opakowania po kosmetykach 

NIE WRZUCAMY! 

 Porcelany, ceramiki,  

 Luster,  

 Żarówek,  

 Szkła okiennego 

Istnieją również odpady, których nie można 

wrzucać do żadnego z tych pojemników: 

 Baterie,  

 Przeterminowane leki i ich opakowania,  

 Termometry i inne opakowania zawierające 

rtęć,  

 Żarówki, świetlówki,  

 Resztki farb i rozpuszczalników,  

 Suszarki do włosów,  

 Żelazka,  

 Telefony, 

 Telewizory, Komputery,  

 Radioodbiorniki, Kalkulatory 

Stary lub zepsuty sprzęt elektryczny                     

i elektroniczny (telewizory, gry elektroniczne, 

komputery, telefony, żelazka itp.) możemy oddać  



w sklepie, w którym kupujemy nowe lub w 

specjalnych punktach zbierających taki sprzęt. 

 

Baterie wyrzucamy do specjalnych pojemników 

przeznaczonych do tego celu. 

 

Przeterminowane leki i ich opakowania 

oddajemy do apteki. 

 



CZAS ROZKŁADU ODPADÓW  

 

 Plastikowa torba - 400 lat 

 Aluminiowa puszka - 100 lat 

 Plastikowa butelka - 1000 lat 

 Szklana butelka - 4000 lat 

 Chusteczka higieniczna - 3 miesiące 

 Płyty CD  - 2000 lat 

 Plastikowe butelki – 300 lat 

 Żarówki – 4000 lat 

 

 



 

DROGA ODPADU  

 

 

 

 

 

 



   

PAMIĘTAJMY 

MAMY TYLKO JEDNĄ PLANETĘ !!! 

 

 
 

ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO!!! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


