


Czym jest 
recykling?

PYTANIE

Ile drzew musi zostać 
ściętych by wyprodukować 

jedną tonę papieru? 
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Ile kg odpadów 
komunalnych wytwarza 

rocznie statystyczny Polak?
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Ile razy 
może być 

przetwarzane szkło? 
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Jak możesz ograniczyć 
uwalnianie dwutlenku 
węgla do powietrza?

PYTANIE

Wymień 5 sposobów
na bycie bardziej 

ekologicznym na co dzień 
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Po jakim czasie rozłoży 
się plastikowa butelka 
pozostawiona w lesie? 

PYTANIE

Ile litrów wody wycieka 
w ciągu doby z jednego 
nieszczelnego kranu?

PYTANIE

*Wytnij karty i użyj ich w grze. Oszczędzaj papier - zachowaj grę i karty na przyszłe rozgrywki!



Ziemia jest tylko jedna, jest naszą planetą i naszym zadaniem jest dbanie 
o nią. W obecnych czasach nietrudno dostrzegać efekty działań ludzkich, 
takich jak wydobycie i zużywanie surowców, przede wszystkim produkcja 
plastiku. Jak być więc bardziej ekologicznym? A może zacznijmy od tego, 
dlaczego warto dbać o naszą planetę? 
Odpowiedzi na te istotne pytania znajdziesz poniżej!

Jedną z najbardziej efektywnych metod 
redukcji odpadów jest recykling. Czym 
dokładnie jest recykling? To system 
czynności i procesów, zmierzający do 
odzyskania i ponownego wykorzystania 
odpadów, a następnie ich przetworzenie 
na nowe produkty. Podstawą tego procesu 
jest właściwa selekcja odpadów. 

Zaopatrz się we własną butelkę wielorazowego użytku z bezpiecznych i certyfikowanych materiałów. Uzupełniaj ją codziennie wodą 
z kranu, przefiltrowaną lub przegotowaną. Dzięki temu zaoszczędzisz ogromną ilość plastiku w postaci jednorazowych butelek, których nie 
będziesz już potrzebować! 

Na zakupy używaj bawełnianych toreb, zamiast za każdym razem kupować nowe, plastikowe. 

Korzystaj z pudełek na żywność wielorazowego użytku zamiast korzystać z folii aluminiowej. Zabieraj ze sobą własne sztućce i unikaj 
ich plastikowych, jednorazowych odpowiedników.

Oszczędzaj wodę w prostych, codziennych sytuacjach. Bierz szybkie prysznice, wodą z mycia owoców podlewaj kwiaty. Dodatkowo,
nie wylewaj jej niepotrzebnie – np. Podczas mycia zębów. 

Kontroluj zawartość swojej lodówki i planuj swoje posiłki – tak, by jak najmniej produktów wyrzucać. 

Starannie segreguj odpady. Jak ułatwić sobie ten proces? Przede wszystkim wyposaż kuchnię w praktyczne kosze do segregacji 
i odpowiednio je oznacz. 

Nie wyrzucaj starych gazet do odpadów zmieszanych. Zamiast tego oddaj je na skup makulatury. Ponowny przerób stosu gazet 
o wysokości 125 cm pozwala na uratowanie sześciometrowej sosny. 

Jeśli możesz, zrezygnuj z papierowych rachunków oraz faktur i pobieraj je online.

Przesiądź się do komunikacji miejskiej/na rower/pójdź piechotą gdy tylko możesz. Taka praktyka pozwoli 
znacznie ograniczyć uwalnianie dwutlenku węgla do powietrza. 

Zastanawiałeś się kiedyś w jakim tempie 
rozkładają się śmieci pozostawione w 
nieodpowiednich miejscach? Rzucona 
w lesie butelka plastikowa rozłoży się 
w ziemi po 500 latach, guma do żucia
po 5 latach, a niedopałki papierosów 
po 2 latach. 

Statystyczny Polak wytwarza 
rocznie ponad 300kg odpadów 
komunalnych. Większość z nich 
mogłaby zostać odzyskana 
poprzez odpowiednią segregację. 

Jeden nieszczelny, lekko kapiący kran 
powoduje, że w ciągu doby wycieka 
około 36 litrów wody. Nieszczelna 
spłuczka w WC powoduje wyciek 
w ciągu dnia około 720 litrów wody, 
a rocznie – 260 m sześciennych wody.

Butelki, torebki śniadaniowe bądź torby na 
zakupy stanowią ok. 7% masy wszystkich 
śmieci, ale zajmują dużo miejsca, niemal 
30% wszystkich odpadów. Właśnie dlatego 
tak ważne jest używanie wielorazowych 
butelek, pudełek na żywność, toreb na 
zakupy itd. 

Wyprodukowanie 1 tony papieru 
wymaga ścięcia 17 drzew. Przy 
czym należy wiedzieć, że jedno 
drzewo produkuje w ciągu roku 
tlen wystarczający dla 10 osób.

Każda butelka poddana recyklingowi 
pozwala zaoszczędzić energię 
potrzebną do świecenia 100 watowej 
żarówki przez 4 h.

Szkło nie ulega rozkładowi, może jednak być 
przetwarzane nieograniczoną ilość razy.  
Z odzyskanej stłuczki szklanej można 
wyprodukować nowe butelki, włókna 
izolacyjne, watę szklaną i wiele innych.

JAK BYĆ BARDZIEJ EKOLOGICZNYM NA CO DZIEŃ? 
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EKO-FAKTY
broszura edukacyjna 



Cześć! Zapraszam Cię do Eko-Przestrzeni – gry, która pomoże Ci 
zrozumieć zasady ekologii i recyklingu. Uświadomisz sobie także 
dlaczego tak ważne jest, by dbać o naszą planetę. Gotowi? Do dzieła! 

Minimum 
2 graczy

Przygotuj wydrukowaną planszę do gry, kostkę oraz pionki. Obok planszy połóż zestaw wyciętych kart z pytaniami treścią do dołu. 

Pierwszym zadaniem każdego z graczy jest zapoznanie się z treścią broszury „EKO-fakty”. Uwaga! Znajdują się w niej istotne informacje, które 
mogą zwiększyć Twoje szanse na wygraną!

Każdy gracz ustawia swój pionek na polu „START”. Grę rozpoczyna najmłodszy. Dalsza kolejność jest zgodna ze wskazówkami zegara.

Każdy z graczy kolejno rzuca kostką i przesuwa pionek po planszy o ilość wyrzuconych oczek. 

Jeśli pionek danego gracza zatrzyma się na polu ze znakiem zapytania, gracz pobiera kartę z pytaniem i próbuje na nie odpowiedzieć. 

Reszta graczy sprawdza prawidłowość odpowiedzi z kluczem odpowiedzi, który znajduje się poniżej. Jeśli gracz odpowie prawidłowo, 
przesuwa się po mostku do góry! Jeśli odpowie nieprawidłowo, pozostaje na tym samym polu. 

Po udzieleniu odpowiedzi, gracz odkłada kartę z pytaniem na spód wszystkich kart z pytaniami. 

Grę wygrywa osoba, która najszybciej dotrze do mety.

Czym jest recykling?
Recykling jest jedną z najbardziej efektywnych metod redukcji odpadów. To system czynności i procesów, zmierzający do odzyskania i 
ponownego wykorzystania odpadów, a następnie ich przetworzenie na nowe produkty. Podstawą tego procesu jest właściwa selekcja 
odpadów. 

Wymień 5 sposobów na bycie bardziej ekologicznym na co dzień.
Przykłady czynności znajdują się w sekcji „Jak być bardziej ekologicznym na co dzień?”.

Po jakim czasie rozłoży się plastikowa butelka pozostawiona w lesie? 
Rzucona w lesie butelka plastikowa rozłoży się w ziemi po 500 latach. 

Ile litrów wody wycieka w ciągu doby z jednego nieszczelnego kranu?
Jeden nieszczelny, lekko kapiący kran powoduje, że w ciągu doby wycieka około 36 litrów wody.

Ile drzew musi zostać ściętych by wyprodukować 1 tonę papieru? 
Wyprodukowanie 1 tony papieru wymaga ścięcia 17 drzew.

Ile kg odpadów komunalnych wytwarza rocznie statystyczny Polak?
Statystyczny Polak wytwarza rocznie ponad 300kg odpadów komunalnych.

Ile razy może być przetwarzane szkło? 
Szkło może być przetwarzane nieograniczoną ilość razy.

Jak możesz ograniczyć uwalnianie dwutlenku węgla do powietrza?
Przesiądź się do komunikacji miejskiej/na rower/pójdź piechotą gdy tylko możesz. Taka praktyka pozwoli znacznie ograniczyć uwalnianie 
dwutlenku węgla do powietrza.

Kostka 
do gry 

Pionki do gry 
(1 pionek na 1 
gracza)

Wydrukowana 
plansza 
do gry

Klucz odpowiedzi, Instrukcja 
i broszura „EKO-fakty”. 
Oszczędzaj papier - tych plików 
nie musisz drukować! 
Zapoznaj się z nimi na komputerze
lub telefonie. 

CO NALEŻY PRZYGOTOWAĆ DO GRY? 

KLUCZ ODPOWIEDZI

JAK ZAGRAĆ? 
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INSTRUKCJA


