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Regulamin sprawności wg Głównej Kwatery: 
 
1. Założyliśmy klub zielonych detektywów. Badaliśmy stan zanieczyszczenia wody, 
ziemi 
i powietrza w naszej okolicy. Poszukiwaliśmy przyczyn tego zanieczyszczenia, 
tropiliśmy obiekty je powodujące. 
2. Zawarliśmy przymierze z żywiołami - ogniem, wodą, powietrzem i ziemią. 
3. Byliśmy z wizyta w siedzibie strażników przyrody, pomagaliśmy im w pracy. 
4. Znaleźliśmy w naszym lesie lub parku najbardziej zanieczyszczony odcinek i 
opiekowaliśmy się nim. 
5. Zasadziliśmy własne drzewko. Założyliśmy też hodowlę sadzonek, czyniliśmy 
uważnie 
obserwacje starając się stworzyć roślinom jak najdogodniejsze warunki do rozwoju. 
6. Zbadaliśmy, skąd nasze miasto (wieś) czerpie wodę pitną i co robi ze ściekami. 
7. Zorganizowaliśmy Dzień Ziemi (22.IV) lub braliśmy udział w akcji „sprzątanie 
świata”. 
8. Zorganizowaliśmy Forum Zdrowego Żywienia. 
9. Bawiliśmy się w ambasadorów UNICEF-u i FAO. Zaplanowaliśmy, jak racjonalnie 
wykorzystać wodę i żywność całego świata oraz co robić z odpadami. 
Uwagi: 
Sprawność „ekoludek” pozwala zuchom dotknąć problemów ekologicznych naszego 
świata (szczególnie najbliższej okolicy). Uczy zuchy obserwacji i troski o środowisko 
oraz zachowań nie przynoszących szkody przyrodzie. Sprawność ta jest okazją do 
prześledzenia wykorzystania wody oraz surowców wtórnych i do podjęcia prostych 
działań oszczędnościowych. 
Sprawność „ekoludka” to szereg wypraw badawczych (detektywistycznych), w trakcie 
których warto sprawdzić, czy w regionie jest dostateczna ilość wody dla roślin i dla 
życia człowieka, czy produkcja rolnictwa zaspokaja zapotrzebowanie na żywność. 
Przed wyprawami zuchy mogą wykonać tajne znaczki zielonych detektywów. Mottem 
dla zabawy, śledzenia i odkrywania może być hasło „w przyrodzie nic nie ginie” 
(zgodnie z nim zuchy segregowały śmieci). 
Warto zaplanować, co należałoby zmienić w otoczeniu, aby polepszyć sytuację 
przyrody i skonfrontować nasze plany ze zdaniem specjalistów. 
Ekoludek przeznaczony jest zarówno dla młodszych jak i starszych zuchów. 
Różnorodność proponowanych działań pozwala na swobodny wybór i dostosowanie 
ich do wieku zuchów. 
Bibliografia 
1. Doney M., I ty zostań zielonym. 
2. Kownacka M., Razem ze słonkiem. 
3. Pakiet programowy ZHP, Woda jest życiem. 
4. Soida D., Być przyjacielem – mistrzem, czyli edukacja ekologiczna na wesoło. 
5. Soida D., Zasady i techniki edukacji ekologicznej. 
6. Soida D., Kotania T., Edukacj środowiskowa w terenie. 
7. Zuchowe Wieści, nr 6, 10, 11/1991. 
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Cele i zamierzenia podczas zdobywania 
sprawności przez 2 Rzeszowską Gromadę 
Zuchową „Leśne Bractwo”: 
  
Cel główny: Zdobycie sprawności Ekoludek. 
Cele operacyjne: 
• Nauczenie zuchów obserwacji i troski o środowisko oraz zachowań nie 
przynoszących szkody przyrodzie 
• Zapoznanie dzieci z otaczającym je światem, rozwijanie w nich inwencji twórczej i 
pomysłowości. 
• Wyrobienie ekologicznych nawyków tj. segregacja śmieci, gaszenie zbędnego 
oświetlenia, zbieranie makulatury, oszczędzanie wody. 
• Uświadomienie potrzeby bycia ekologiem każdego dnia. 
• Uświadomienie jak ważna jest ochrona środowiska. 
• Promocja ekologii w najmłodszej grupie wiekowej związku. 
• Ukazanie ekologicznych postaw. 
• Ukazanie roli środowiska naturalnego. 
 
Zamierzenia: 
• Zuchy będą umiały i wiedziały dlaczego należy segregować śmieci 
• Integracja gromady przez zadania wykonywane w szóstkach 
• Rozwijanie wyobraźni i kształcenie twórczego myślenia 
• Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie oraz postaw zdrowego życia 
• Zuchy będą umiały samodzielnie przyrządzić sałatkę. 
 
 
 
Okrzyk: 
 

 Posprzątamy cały świat! 
 Z Ekoludkiem za pan brat! 
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Zbiórka 1 – Co zanieczyszcza Ziemię? 

Lp. czas Przebieg zajęć 
1. 5min. Krąg – przywitanie, okrzyk gromady, piosenka 

gromady. Sprawdzenie obecności na drzewie 
Ekoludkowym poprzez naklejenie listka przy imieniu. 

2. 1min. Zazieleniło się nasze drzewko, choć wiosny jeszcze 
nie widać i na świecie jest mnóstwo przykładów 
niszczenia naszej ziemi, naszej przyrody. Obejrzyjcie 
prezentacje i zapamiętajcie czym zanieczyszczona jest 
przyroda wokół nas. 

3. 10min. Oglądanie prezentacji o zanieczyszczeniu środowiska. 
4. 5min. Pląs: Tu stoją krokodyle. 
5. 20min. Gawęda i rozmowa z zuchami o przykładach 

zanieczyszczania środowiska. Na środku leży duży 
obrazek namalowanej kuli ziemskiej przykryty 
zdjęciami śmieci, zanieczyszczeń, nie ekologicznego 
postępowania człowieka. Zaproponowanie zuchom, 
aby pomóc Ziemi zmienić ten straszny wygląd na 
piękny i zielony. Zuchy deklarują założenie Klubu 
Zielonych Detektywów i zdobywanie sprawności 
Ekoludka. 

6. 10min. Zabawa w „Raz, dwa, trzy Ekoludek patrzy” 
7. 5 min. Do harcówki wchodzi Mistrz z bajki „Była sobie 

Ziemia” i trzyma list. Prowadzący wyjaśnia, że Mistrz 
przyniósł list od Ekoludka. Odczytanie listu. Krótka 
rozmowa z Zuchami. Nauka okrzyku. 

8. 2min.  Rozwiązanie testu na znalezienie 10 rzeczy 
zaśmiecających park tytułem wstąpienia do Klubu 
Zielonych Detektywów.  

9. 2 min.  Zuchy maja przyjrzeć się w domu i swojej okolicy 
jakie mogą być zachowania proekologiczne. 
Zawiązanie kręgu i ceremoniał zakończenia zbiórki. 
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Zbiórka 2 – Skutki zanieczyszczenia Ziemi. 

Lp. czas Przebieg zajęć 
1. 5min. Krąg – przywitanie, okrzyk gromady, piosenka 

gromady. Przywitanie zuchów okrzykiem do 
sprawności. Sprawdzenie obecności na drzewie 
Ekoludkowym poprzez naklejenie listka przy imieniu. 

2. 6min. Gawęda: Zuchy znów oglądają mapę Ziemi przykrytą 
zdjęciami śmieci i zanieczyszczeń. Zuchy dowiadują 
się co to jest ekologia, zanieczyszczenie środowiska, 
jego źródła, rodzaje, skutki i przeciwdziałania. 

3. 8min. Zabawa: przeprawa przez las. 
4. 10min. Majsterka: wysiewanie nasion w doniczkach. Umycie 

rąk. Każdy zabiera do domu swą doniczkę by się 
opiekować roślinką, gdy wykiełkuje. 

5. 7min. Mistrz przynosi list. Odczytanie 2 listu od Ekoludka. 
Zuch odczytują Kodeks i „podpisują” go odciskiem 
palca, mówiąc co w domu robią dla ekologii. 

6. 10min. Zabawa: Koc. 
7.  6min. Zabawa w sortowanie wyciętych z reklamowych 

gazetek rzeczy do odpowiednich pojemników: 
niebieski – papier, biały – białe szkło, zielony – 
kolorowe szkło, żółty – plastik, czerwony – metal, 
pudło- elektrośmieci. Sprawdzenie poprawności 
wykonania zadania. 

7. 5min Rozwiązywanie krzyżówek ekologicznych – 
nauczenie zuchy, co to są elektrośmieci i co należy z 
nimi robić, gdy chcemy się ich pozbyć. 

8. 3 min. Obrzędowe zakończenie zbiórki. 
 

1. Materiał do Gawędy: 
Zanieczyszczenie środowiska — stan środowiska wynikający z wprowadzania do powietrza, wody lub gruntu, substancji stałych, ciekłych 
lub gazowych lub energii w takich ilościach i takim składzie, że może to ujemnie wpływać na zdrowie człowieka, przyrodę ożywioną, 
klimat, glebę, wodę lub powodować inne niekorzystne zmiany, np. korozję metali. 
Źródła zanieczyszczeń 
Zanieczyszczenie środowiska może być spowodowane przez:  

 źródła naturalne (np. wulkany) lub  
 sztuczne (spowodowane działalnością człowieka), które następuje w wyniku niezamierzonej, ale systematycznej działalności 

człowieka, polegającej na ciągłej emisji czynników degradujących środowisko lub jest następstwem awarii będącej przyczyną 
nagłego uwolnienia zanieczyszczeń. 

Rodzaje zanieczyszczeń środowiska 
Zanieczyszczenia środowiska dzielą się na: 

 Zanieczyszczenie powietrza – występowanie w atmosferze różnych substancji w takiej koncentracji i przez tak długi czas, że 
prowadzi do szkodliwych konsekwencji dla zdrowia lub samopoczucia ludzi, zwierząt i roślin. 
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Zbiórka 3 – Segregujemy śmieci. 

Lp. czas Przebieg zajęć 
1. 5min. Krąg – przywitanie, okrzyk gromady, piosenka 

gromady. Przywitanie zuchów okrzykiem do 
sprawności. Sprawdzenie obecności na drzewie 
Ekoludkowym poprzez naklejenie listka przy imieniu. 

2. 10min. Gawęda, oglądanie zaśmieconej Ziemi i umówienie 
się z Zuchami, że im Zuchy nauczą się więcej o 
ekologii tym tych śmieci z Ziemi będzie ubywało. 

3. 3min. Zabawa: Tu stoją krokodyle 
4. 1min. Przypomnienie o zasadach segregowania śmieci na 

podstawie wierszyka: „Śmieciowanka”, który zuchy 
muszą odszukać w harcówce. 

5. 5min Zuchy w szóstkach wymyślają hasła zachęcające do 
sortowania śmieci. Prezentacja haseł. 

6. 2min. Pląs: Brusa 
7. 4min. Przeczytanie listu 3 od Ekoludka. Rozmowa. 
7. 15min. Majsterka: wprowadzenie utworem pt. Potwór 

ekologiczny do śmieciosztuki. Wykonanie przez 
szóstki śmieciosmoka. 

8. 5min. Prezentacja śmieciosmoków 
9. 10min. Zabawa: Żywioły i zwierzęta 
10. 2min. Obrzędowe zakończenie zbiórki 
 

1. List 3 od Ekoludka. 
2. Pląs Brusa: 

Brussa, brussa żermene brussa 
Żermene brussa rassr Cisse ra 
Jage di, jage di 
Pif, paf, puf 
Stoimy ciasno w kole, ręce zakładamy na ramionach sąsiadów, a nogi: prawą zakładamy od 
przodu za lewą sąsiada z prawej strony i kołyszemy się. Na pif… uderzamy o siebie 
rozpychając się biodrami. 
 

3. Wiersz Śmieciowanka. 
4. Wiersz Potwór ekologiczny 
5. Zabawa: Żywioły i zwierzęta 

Wszystkie  zuchy  siedzą  w  kole  na  krzesełkach,  a  jeden  stoi  w  środku  z  piłką.  Na  sygnał  dany 

gwizdkiem przez drużynowego  rzuca piłkę do kogoś z  siedzących, wywołując  równocześnie  jeden z 
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żywiołów: ziemię, wodę, powietrze  i ogień. Zuch do którego rzucono piłkę odpowiada odpowiednio 

na  żywioł: ziemia – odpowiednie zwierzę np. słoń, woda – delfin, powietrze – orzeł. Kto da błędną 

odpowiedź  lub  powtórzy  wymienione  już  zwierze,  zmienia  środkowego.  Drużynowy  gwizdkiem 

narzuca  tempo  zabawy.  Na  hasło  „ogień”  wszyscy  zamieniają  się miejscami,  a  zuch  dla  którego 

zabrakło miejsca zajmuje miejsce w środku i prowadzi dalej zabawę. 

 
6. Materiał do gawędy: 

Gawęda: Problem śmieci 

Wszyscy ludzie lubią spędzać czas w czystym, miłym otoczeniu. Zarówno w domu jak i poza nim staramy się 
aby było porządnie posprzątane. Nie zastanawiamy się jednak co dzieje się z wyrzucanymi przez nas odpadami. 
Przeciętny mieszkaniec Polski rocznie wyrzuca prawie 300 kg śmieci. Odpadów jest coraz więcej, a miejsca na 
ich składowanie coraz mniej. Śmieci ulegają rozkładowi przez wiele lat, a niektóre prawie nie rozkładają się 
(pety). Odpady to nie tylko śmieci,  to także papier, szkło, odpady organiczne, meble, odpady niebezpieczne, 
plastik, pożywienie i energia. Dlatego tak długo, jak mieszamy wszystkie odpady, nie możemy wykorzystać tych 
zasobów. Potrzebna jest zatem segregacja śmieci. 

Segregacja odpadów – metoda usprawniająca utylizację oraz odzysk odpadów. Utylizacja– wykorzystanie 
odpadów jako surowców wtórnych. Potocznie utylizacja rozumiana jest jako zniszczenie 

Odpady możemy podzielić na: 
 odpady przemysłowe 
 odpady komunalne 
 odpady niebezpieczne 

Segregacja odpadów komunalnych (śmieci wytworzone w domach) to zbieranie odpadów do specjalnie 
oznakowanych pojemników, z podziałem na rodzaj materiałów (surowców), z jakiego zostały wyprodukowane. 
Segregacja u źródła to selekcja odpadów prowadzona jest w miejscu naszych, gospodarstw domowych. 
Segregacji odpadów jest jedną z metod ograniczenia ilości odpadów podlegających utylizacji (np. składowaniu) 
przez odzysk surowców nadających się do ponownego użytku lub przetworzenia i wykorzystania przy produkcji 
nowych materiałów (recykling). 

Segregacja i recykling odpadów pozwala na: 
 przetworzenie i wykorzystanie surowca wtórnego na nowe materiały, 
 oszczędzanie miejsca na składowanie, 
 ograniczenie ilości wprowadzonych szkodliwych trudno ulegających rozkładowi odpadów, 
 ograniczenie zużycia surowca naturalnego, 
 oszczędzanie zużycia energii, 
 ograniczenia zanieczyszczeń do atmosfery, 
 ograniczenie ilości odpadów i ścieków. 

Recykling, recyklizacja (ang. recycling) – jedna z metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest 
ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. 

Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów, z 
uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie, przez co chronione są surowce naturalne, które 
służą do ich wytworzenia oraz surowce służące do ich późniejszego przetworzenia. 

Odpady niebezpieczne to wszelkie odpady trujące dla ludzi, zwierząt i roślin. Mogą one spowodować chorobę 
lub śmierć przez bezpośrednie zetkniecie, bądź przez przenikniecie do środowiska i ulegając stężeniu w 
łańcuchu pokarmowym. Dlatego odpady trzeba trzymać jak najdalej od istot żywych. Dokonuje się tego na różne 
sposoby m.in. przez zakopywanie, spalanie, czy składowanie na wysypiskach.  Ale nie zawsze się to udaje, a 
przesączając się do gleby lub wydzielając podczas spalania trujące gazy. 
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     Zbiórka 4 – Co to jest ochrona środowiska? 
 
Lp. czas Przebieg zajęć 
1. 5min. Krąg – przywitanie, okrzyk gromady, piosenka 

gromady. Przywitanie zuchów okrzykiem do 
sprawności. Sprawdzenie obecności na drzewie 
Ekoludkowym poprzez naklejenie listka przy imieniu. 

2. 5min. Gawęda: oglądanie albumów o parkach narodowych, 
rezerwatach i chronionych roślinach i zwierzętach. 

3. 5min. Gra: która szóstka szybciej wskaże park narodowy 
4. 3min. Zabawa Pary. 
5. 10min. Nauka rozpoznawania 12 kwiatów. 
6. 2min. Test rozpoznawania kwiatów  dla szóstek 
7. 5min. Brusa i Tu stoją krokodyle 
8. 2min. Powtórzenie Kodeksu 
9. 5min. Zabawa: Żywioły i zwierzęta 
10. 10min. Zuchy w szóstkach wymyślają hasła zachęcające do 

sortowania śmieci. Prezentacja haseł. Malowanie 
plakatów. 

11. 3min. Obrzędowe zakończenie zbiórki. 
 

1. Gawęda  - Potrzebne albumy, atlasy, mapy!!! – o parkach 
narodowych i rezerwatach. 

2. Zabawa Pary: Zuchy po dwoje umawiają się w tajemnicy na 
naśladowanie głosu jakiegoś zwierzaka. Następnie zawiązują sobie 
wszyscy oczy i rozpraszają się po terenie gry. Na znak 
drużynowego wszystkie zwierzątka zaczynają wydawać umówione 
odgłosy i dzięki temu odnaleźć swą parę. Gdy para połączy się – 
zdejmuje opaski. 

3. Rebusy 
4. Materiały do rysowania, bloki, itp. 
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Zbiórka 5 – Poznajemy ekoznaki. 

Lp. czas Przebieg zajęć 
1. 5min. Krąg – przywitanie, okrzyk gromady, piosenka 

gromady. Przywitanie zuchów okrzykiem do 
sprawności. Sprawdzenie obecności na drzewie 
Ekoludkowym poprzez naklejenie listka przy imieniu. 

2. 5min. Gawęda – Zapoznanie zuchów z ekoznakami. 
 

3. 2min. Pląs: Brusa 
4. 3min. Pląs: Tu stoją krokodyle 
5. 10min. Zabawy na spostrzegawczość i zapamiętywanie: 

 Co się zmieniło? 
 Który ekoznak zabrałam? 
 Kto rozpozna więcej ekoznaków? 
 Co oznacza ten ekoznak? 

6. 15min. Majsterka: zuchy w szóstkach robią „Ekoludkowy 
ekoznak” 

7. 10min. Zabawa: Żywioły i zwierzęta 
8. 5min. Prezentacja  i konkurs na „Ekoludkowy ekoznak”, 

Powołanie jury 
9. 5min. Zawiązanie kręgu, ceremoniał zakończenia zbiórki 

 
 
 

1. Materiały do gawędy. 
2. Ekoznaki 
3. Materiały do majsterki i malowania 
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Zbiórka 6 - Jem zdrowo- żyję zdrowo. 

Lp. czas Przebieg zajęć 
1. 5min. Krąg – przywitanie, okrzyk gromady, piosenka 

gromady. Przywitanie zuchów okrzykiem do 
sprawności. Sprawdzenie obecności na drzewie 
Ekoludkowym poprzez naklejenie listka przy imieniu. 

2. 5min. Gawęda prowadzona z pomocą piramidy żywienia 
3. 5min. Zabawa: kto znajdzie owoc na literę… 
4. 10min. Zabawa: sałatka owocowa {wersja I} 
5. 10min. Forum zdrowego żywienia zakończony obietnicą 

zuchów, że będą się zdrowo i racjonalnie odżywiać 
6. 10min. Zabawa: sałatka owocowa {wersja II} 
7. 12min. Test szóstek: 

 Slalom z kiwi na łyżce 
 Wyścig kto pierwszy ugryzie jabłko trzymane na 

sznurku 
 Uzasadnij dlaczego: 

 Marchew a nie baton 
 Jabłko a nie chipsy 
 Banan a nie lizak

8. 3min. Zawiązanie kręgu, ceremoniał zakończenia zbiórki 
 

1. Piramida żywieniowa 
2. Zabawa „Sałatka owocowa” 

Wersja 1 
Dzielimy uczestników na kilka grup i każdej grupie przydzielamy owoc. 
Siadamy w kręgu na krzesełkach. Na hasło prowadzącego, którym jest jeden z 
owoców, zuchy które są tym owocem zmieniają się miejscami. Na hasło: sałatka 
owocowa zamieniają  się wszyscy miejscami. 
Wersja 2 
Zuchy dobierają się w pary i wybierają  sobie owoc. Siadają w kręgu 
naprzeciwko siebie. Na hasło, którym jest nazwa owocu para obiega krąg. Kto 
pierwszy usiądzie wygrywa. 

3. Materiały do zabaw: kiwi, łyżki, jabłka na nitkach, marchew, baton, 
obrazek z chipsami, banan, lizak 
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Zbiórka 8 – Zostań przyjacielem przyrody. 

Lp. czas Przebieg zajęć 
1. 5min. Krąg – przywitanie, okrzyk gromady, piosenka 

gromady. Przywitanie zuchów okrzykiem do 
sprawności. Sprawdzenie obecności na drzewie 
Ekoludkowym poprzez naklejenie listka przy imieniu. 

2. 15min. Gawęda: Ani jednej kropli. 
Zuchy zastanawiają się nad innymi możliwymi 
zakończeniami. (Kształtowanie postawy: nie załamuj 
się i działaj). 

3. 10min. Zuchy odpowiadają na Ekoludkowe zagadki 
4. 5min. Zabawa: przeprawa przez las 
5. 5min. Rozwiązywanie krzyżówek i rebusów – praca w 

szóstkach. Przypomnienie Kodeksu. 
6. 5 Poszukiwanie ukrytego śmiecia – test. 
7. 5 Zostań przyjacielem przyrody – tworzenie deklaracji 

dla zuchów. 
8. 8 Zabawy ekoludkowe – wybranie przez zuchy 

najbardziej lubianej zabawy w całym cyklu Ekoludek 
9. 2 Zawiązanie kręgu, ceremoniał zakończenia zbiórki 

 
 

1. Treść historyjki pt. „Ani jednej kropli”. 

2. Materiały do deklaracji. 

3. Ekoludkowe zagadki: 

 Jak brzmi 3punkt Kodeksu Klubu Zielonych Detektywów? 
 Kto odwiedził nas na pierwszej zbiórce? 
 Wymień 10 wyrazów, które kojarzą ci się z ekologią? 
 Jak segregujemy śmieci? 
 Wymień 6 nazw kwiatów. 
 Zaprezentuj Ekoludkowy pląs. 
 O co prosił nas Ekoludek? 
 Jaką roślinę zasadziliśmy na ostatniej zbiorce? 
 Wymień 4 żywioły. 
 Wymień do czego potrzebne jest powietrze? 
 Wymień do czego potrzebna  jest  woda? 
 Wymień do czego potrzebny jest  ogień? 



 

 W
 C
 C
 D
 D
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1 List  

Drogie ZUCHY 

Bardzo cieszę się, że postanowiłyście zdobywać sprawność Ekoludka, bo Ziemia 
potrzebuje Waszej pomocy. Przybyłem tu z bardzo daleka, bo słyszałem, że 
Ziemia jest piękną planetą, bardzo zieloną i czystą, pełną zwierząt i kwiatów. 
Gdy już przybyłem na Ziemię to pomyślałem, że się pomyliłem i szybko 
sprawdziłem, ale okazało się, że we właściwe miejsce trafiłem. Niestety Ziemia 
nie wygląda tak jak mi ją opisywano. Ziemia jest szara od dymów i spalin, 
zaśmiecona i śmierdząca, pełna ścieków. 

Dowiedziałem się już, że kiedyś Ziemia była piękna. Chciałbym zobaczyć ją 
taką jak słyszałem na początku.  Czy zechcecie mi pomóc i dowiedzieć się, 
dlaczego nie jest już zielona? 

Jeśli tak, to pierwszym Waszym zadaniem będzie założenie „Klubu Zielonych 
Detektywów”. Przez cały tydzień do następnej zbiórki pilnie obserwujcie i 
pytajcie innych, co Wy możecie uczynić dobrego jako ekolodzy. Sprawdźcie, co 
Wasza rodzina robi dla ekologii. 

Pozdrawiam Was „Leśne Bractwo”. Czuj! 

                                                                          Ekoludek 



List 2 

Witajcie Zuchy z „Leśnego Bractwa” 

Ostatnio założyliście Klub Zielonych Detektywów”. Klub ten ma swój kodeks – 
posłuchajcie i od dziś postarajcie się go przestrzegać: 

1. Będę oszczędzać wodę w domu. 
2. Będę segregować śmieci. 
3. Będę oszczędzać prąd. 
4. Nie będę wyrzucać śmieci na chodnik. 
5. Nie będę deptać trawników. 
6. Będę dbać  o przyrodę. 

Myślę, że wstąpienie do Klubu Zielonych Detektywów pomoże wam sprawić by 
Ziemia znowu stała się zielona i piękna. 

Pozdrawiam całą Gromadę 

                                                    Ekoludek 



List 3 

Witajcie Zuchy z Leśnego Bractwa ! 

Widzę, że już bardzo dużo wiecie o ekologii i bardzo mnie to cieszy. 

Dziś chcę Wam przypomnieć czego nie można wrzucać do kontenerów 
na śmieci, nawet tych przeznaczonych do sortowania odpadów. 

Zawsze należy pamiętać, że nie wolno wrzucać do śmieci 
jakichkolwiek opakowań jeśli w środku coś jeszcze jest. !!! 

Elektrośmieci łącznie z żarówkami i bateriami wkładamy tylko do 
pojemników przeznaczonych na ich zbiórkę lub oddajemy do 
samochodów je zbierających. 

Niezużyte leki i odpady medyczne, termometry oddajemy do 
pojemników w aptekach. 

Wszelkie środki chemiczne: farby, impregnaty, lakiery, kleje, 
rozpuszczalniki, oleje, smary, emulsje, środki czystości (płyny do mycia, 
kosmetyki, proszki, mydła itp.), tusze, barwniki, pasty, chemikalia do 
wywoływania zdjęć i wszelkie inne, które mamy w domu – nie wolno 
wrzucać do śmietnika! 

Nie wolno wyrzucać akumulatorów samochodowych i opon gumowych. 

Mieszkańcy domków muszą też pamiętać, że odpady naturalne typu 
liście, wrzucamy do kompostowników, a nie zwykłych koszy na śmieci. 

Proszę, zapamiętajcie te informacje 

                                                       Ekoludek 



4 List  

 

 

 

Drogie ZUCHY 

Cieszę się, że zdobywając sprawność Ekoludka macie już tak rozległą wiedzę o 
ekologii. Czas zatem przejść do działania. Dziś zasadzimy roślinkę, aby nasza 
Ziemia zazieleniła się dzięki Wam tak prawdziwie. Idąc wykonać to zadanie,  
sprawdźcie czy po drodze nie leżą śmieci. Jeśli tak – to już wiecie co trzeba 
zrobić. 

 Może uda się Wam też sprawdzić, czy rzeczka jest czysta. 

  Pozdrawiam Was „Leśne Bractwo”. Czuj! 

                                                                          Ekoludek 
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Kodeks „Klubu Zielonych detektywów” 
 

1. Będę oszczędzać wodę w domu. 

2. Będę segregować śmieci. 

3. Będę oszczędzać prąd. 

4. Nie będę wyrzucać śmieci na chodnik. 

5. Nie będę deptać trawników. 

6. Będę dbać  o przyrodę. 

 


