
Witajcie! To ja Ania i moje siostry Karolina i Asia. Mówcie na nas trojaczki, bo 

przecież nimi jesteśmy!  

Czy nie zastanawialiście się, co stałoby się gdyby każdy człowiek wyrzucał śmieci na 

trawę, do lasu itp.? Doszłoby do ogromnej katastrofy! Ziemia przestałaby wtedy istnieć, a 

my tego nie chcemy! Na szczęście jest coś takiego, jak RECYKLING. Bez niego raczej nie 

byłoby już Ziemi. Recykling, to przerabianie śmieci na inne rzeczy. Np. szkło na szklaną 

butelkę, a plastik na plastikową. Oj! Poczekajcie, bo mama powiedziała, że mam iść wyrzucić 

śmieci. 

- Brązowy kosz – bio odpady 

- Żółty kosz – metale i tworzywa sztuczne 

- Zielony kosz - szkło 

- Niebieski kosz – papier. 

10 minut później 

Już jestem! 

Niestety na dzisiaj koniec, bo to pora na kolację, ale jutro przyjeżdża dziadek, który był 

nauczycielem i powiedział, że opowie nam o rzeczach związanych z recyklingiem. 

Następnego dnia rano. 

Tata jakoś około ósmej wstał i zaczął ubijać bitą śmietanę na pyszne ciasto z bitą śmietaną i 

polewą czekoladową. Gdy odpakował czekoladę, opakowanie zostawił na blacie i poszedł 

nas obudzić. W tym czasie opakowanie prawie poleciało za okno. Jednak nasz eko-obrońca, 

czyli Burek wysoko podskoczył i wyprzedził opakowanie. Dzięki temu nie zaśmieciliśmy za 

oknem! Jak myślicie, do jakiego kosza powinno trafić plastikowe opakowanie po 

czekoladzie? Oczywiście, że do żółtego kosza na metale i tworzywa sztuczne! To było łatwe! 

Tata kazał nam się przebrać, więc moment.... 

O mama już wstała! Wszyscy ubrani i z umytymi zębami robiliśmy ciasto. Ding-dong! To 

dziadek! 

-Cześć Karolinko, Asiu, Aniu. Mam coś dla Was. To te maskotki ze znaczkiem recyklingu! I 

dziadek podał nam maskotki. 



-Dziękujemy dziadku! Wykrzyknęłyśmy razem. 

-Dziadku, czy to prawda, że płyta CD i DVD nie są eko i lepiej ściągnąć darmowe mp3? 

Spytała Karolina. 

-Posłuchaj mnie Karolinko, to prawda, że płyta CD i DVD nie jest eko i lepiej ściągnąć mp3, 

ale ono nie jest darmowe. Wyjaśnił dziadek. 

-Jeszcze jakieś pytania? Zapytał dziadek. 

-Dziadku, a jak pomóc naszej planecie? Zapytała Asia. 

-Gaście światło, segregujcie odpady, oszczędzajcie wodę... 

-Dziadku wymyśliłam rymowankę. Powiedziała Karolina: “Ten kto śmieci segreguje, nigdy 

tego nie żałuje!” 

-Świetna rymowanka Karolciu! Zachwycił się dziadek. 

Teraz poszłyśmy się pobawić, a dziadek rozmawiał z rodzicami. 

Opowiem Wam mój dzisiejszy sen, ale w skrócie. Był on o Adze, która ciągle śmieciła. Gdy 

raz naśmieciła w lesie plastikową butelką, zjadła ją mała sarna i zmarła, bo się udusiła. Mała 

Aga to zobaczyła i już nigdy nie śmieciła. 

Rodzice zawołali nas na ciasto, więc moment. 

10 minut później. 

Dziadek już musi jechać, ale mama opowie nam jeszcze bajkę o nieekologicznym smoku: 

Był raz sobie taki smok, który nic nie wiedział o recyklingu. Śmieci wyrzucał do 

nieodpowiednich koszy. Raz spotkał krasnoludka Henia, który zwrócił mu uwagę: 

-Przecież do bioodpadów nie wrzucamy plastikowej butelki! 

-Co to ma za znaczenie? Zapytał smok. 

-Smoku, Ty nie wiesz?! 

-Nie! 

-Jak nie będziesz sortował śmieci, zaszkodzisz planecie! Wykrzyknął Henio. 



-A co się wtedy stanie? Zapytał smok 

-Nasza Ziemia wtedy przestanie istnieć! 

-Powiedz mi, co gdzie wyrzucać? Poprosił smok. 

-Do kosza na Metale i Tworzywa Sztuczne wyrzucamy: 

- Foliowe torebki, 

- Kartoniki po mleku i napojach, 

- Plastikowe nakrętki, 

- Opakowania po jogurtach, 

- Plastikowe butelki po napojach, środkach czystości, kosmetykach, 

- Opakowania metalowe, 

- Puszki po napojach 

-Do kosza na Odpady Zmieszane wyrzucamy: 

- Zwierzęce odpady, 

- Kuchenne: resztki, mięsa, kości, skóry, 

- Skorupki od jajek, 

- Pieluszki jednorazowe, 

- Zanieczyszczony papier, 

- Ceramikę i tekstylia, 

- Odchody zwierzęce, 

- Popiół zimny, 

- Zwykłe żarówki żarnikowe. 

-Do kosza na Bioodpady wyrzucamy: 

- Kuchenne resztki roślinne, obierki, skórki od warzyw i owoców, 

- Resztki pochodzenia roślinnego (np. Fusy po kawie i herbacie) 

- Trawę, liście, drobne gałęzie. 

-Do kosza na Szkło wyrzucamy: 

- Puste szklane butelki po napojach, żywności, bez nakrętek i reklamówek, 

- Puste szklane słoiki, 



- Puste szklane butelki po kosmetykach. 

-Do kosza na papier wyrzucamy: 

- Opakowania z papieru i tektury, 

- Makulaturę, ulotki, 

- Kartony, 

- Zeszyty, 

- Papier biurowy 

- Gazety. 

-I co smoku, już wiesz? Zapytał krasnoludek 

-Tak, i dziękuję za zwrócenie mi ważnej uwagi!  

-To już koniec bajki o smoku i krasnoludku Heniu, powiedziała mama. Mam nadzieję, że po 

tej opowiastce będziecie pamiętały o segregacji śmieci. 

Od tej pory dziewczyny i ja wiemy dokładniej co i gdzie wyrzucać. Mam nadzieję, że Wy też. 


