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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
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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!

2

Kons
o sp
pek
ktyy
zbiiórrek
k

3

Zbiórka 1 – Co zanieczyszcza Ziemię?
Lp. czas
1. 5min.
2.

1min.

3.
4.
5.

10min.
5min.
20min.

6.
7.

10min.
5 min.

8.

2min.

9.

2 min.

Przebieg zajęć
Krąg – przywitanie, okrzyk gromady, piosenka
gromady. Sprawdzenie obecności na drzewie
Ekoludkowym poprzez naklejenie listka przy imieniu.
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.
Oglądanie prezentacji o zanieczyszczeniu środowiska.
Pląs: Tu stoją krokodyle.
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.
Zabawa w „Raz, dwa, trzy Ekoludek patrzy”
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.
Rozwiązanie testu na znalezienie 10 rzeczy
zaśmiecających park tytułem wstąpienia do Klubu
Zielonych Detektywów.
Zuchy maja przyjrzeć się w domu i swojej okolicy
jakie mogą być zachowania proekologiczne.
Zawiązanie kręgu i ceremoniał zakończenia zbiórki.
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1. L
List od Ekkoludka.
2. P
Pląs „Tu stoją
s
krokodyle”
T
Tu stoją krookodyle i orrangutany,
D
Dwa malutkkie wężyki i królewski orzeł,
I kot i myszz i bardzo du
uży słoń,
D
Dlaczego jeeszcze nie ma
m dwóch nnosorożców
L
La la la la la la la la... (3x)
(
3. Z
Zabawa „R
Raz, dwa, trzzy Ekoludekk patrzy”
Wyznacczona osobaa jest Ekoludkiem i stajje na począttku wyznaczonego tereenu. Pozostaali
uczestniicy stają w szeregu na końcu wyznnaczonego terenu.
t
Ekoludek odwrraca się pleccami,
tym sam
mym daje reeszcie znać, że mogą biiec w jego kierunku.
k
Ek
koludek jestt odwrócon
ny
plecamii dopóki niee skończy mówić:
m
„ razz, dwa, trzy
y Ekoludek patrzy!”.
p
G
Gdy Ekoludeek
odwracaa się pozosttali zatrzym
mują się i stooją w bezrucchu. Kto poruszy się wr
wraca na linię
startowąą.

5

Zbiórka 2 – Skutki zanieczyszczenia Ziemi.
Lp. czas
1. 5min.

2.

6min.

3.
4.

8min.
10min.

5.

7min.

6.
7.

10min.
6min.

7.

5min

8.

3 min.

Przebieg zajęć
Krąg – przywitanie, okrzyk gromady, piosenka
gromady. Przywitanie zuchów okrzykiem do
sprawności. Sprawdzenie obecności na drzewie
Ekoludkowym poprzez naklejenie listka przy imieniu.
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.
Zabawa: przeprawa przez las.
Majsterka: wysiewanie nasion w doniczkach. Umycie
rąk. Każdy zabiera do domu swą doniczkę by się
opiekować roślinką, gdy wykiełkuje.
Mistrz przynosi list. Odczytanie 2 listu od Ekoludka.
Zuch odczytują Kodeks i „podpisują” go odciskiem
palca, mówiąc co w domu robią dla ekologii.
Zabawa: Koc.
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.
Rozwiązywanie
krzyżówek
ekologicznych
–
nauczenie zuchy, co to są elektrośmieci i co należy z
nimi robić, gdy chcemy się ich pozbyć.
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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Główne zannieczyszczenia poowietrza: dwutlen
nek siarki (SO2), ttlenki azotu (NOx
x), tlenek węgla (CO),
(
ozon tropoosferyczny (O3), ołów
o
(Pb),
pyły,

Z
Zanieczyszczeniia wody – zmiany
y cech fizycznychh, chemicznych i biologicznych, uniemożliwiające
u
wykorzystanie wód
w do
ccelów pitnych lubb gospodarczych..
Główne zannieczyszczenia wód: pestycydy, węglowodory,
w
fenoole, metale ciężkiie
 Z
Zanieczyszczeniia gleby – zmianaa cech gleby unieemożliwiająca jej normalne użytko
owanie.
Główne zannieczyszczenia glleby: metale ciężk
kie, nawozy sztucczne

S
Skażenia promieeniotwórcze – to skażenie wody, gleby lub powiettrza substancjami promieniotwórczzymi powstałe prrzeważnie
ppodczas awarii urrządzeń jądrowycch, wybuchu bom
mby atomowej itp.
 Z
Zanieczyszczeniie hałasem to zan
nieczyszczenie sppowodowane dużąą emisją hałasu przez urządzenia m
mechaniczne np. maszyny
bbudowlane, środkki transportu – tak
kie jak samoloty, samochody, głośśniki nadające mu
uzykę w miejscacch publicznych, itp. Jest
ttypowe dla środoowiska miejskiego
o.
 Z
Zanieczyszczeniie krajobrazu po
olega na zmniejszzeniu wartości esttetycznych otocze
enia przez ingerenncję człowieka np
p. hałdy.
 Z
Zanieczyszczeniie światłem to em
misja światła, którra przeszkadza prrzeważnie w obse
erwacjach astronoomicznych i w żerowaniu
zzwierzętom.
Skutki zanieczyszczenia środowiska
Smog (Now
wy Jork) jest jednyym z przykładów
w zanieczyszczeniia środowiska
Rocznie z ppowodu zanieczysszczenia wody i powietrza
p
umieraa 6 mln ludzi.
Najpoważniiejszymi dotychcczas odczuwanym
mi przez ziemskie organizmy żywee skutkami degrad
dacji środowiska są:
 G
Globalne ocieplenie
 D
Dziura ozonowa
 SSmog
 K
Kwaśne deszcze
 O
Ozon przygruntowy
 H
Hałas
 O
Odory (niepożądaane zapachy)
Efekt cieplarniany jest spow
wodowany przez emisję do atmos fery dużych iloścci tzw. gazów ciep
plarnianych tj. dw
wutlenku węgla, ozonu
o
oraz
o jest podwyższennie się średniej tem
mperatury na Zie
emi. Skutkuje to ttopnieniem lodow
wców,
freonów. Naastępstwem efekttu cieplarnianego
przesuwanieem się stref klimaatycznych na północ, wymieraniem
m gatunków, gwaałtownymi zmian
nami pogody orazz częstszym występowaniem
zjawisk eksstremalnych (fale upałów, susze, huragany,
h
trąby poowietrzne, gradob
bicia).
Dziura ozoonowa jest spowoodowana głównie przez emisję freoonów oraz tlenkó
ów azotu. Powłok
ka ozonu w górnyych warstwach atm
mosfery
(przy powieerzchni ziemi ozoon jest szkodliwy)) chroni organizm
my żywe przed szzkodliwym promieniowaniem UV.. Bez tej powłokii zaistnienie
życia na Zieemi byłoby niemoożliwe. Najwięksszy ubytek ozonuu notowany jest naad Antarktydą. Sk
kutkami ubytku oozonu są: częstsze poparzenia
skóry, częsttsze występowaniie raka skóry, uszzkodzenie wzrokuu oraz niższe plon
ny (ponieważ pro
omieniowanie UV
V uszkadza chloro
ofil).
Smog jest sspowodowany przzez emisję główn
nie spalin i pyłów do atmosfery przzez samochody oraz zakłady przem
mysłowe. Tworzy
y się
przeważnie nad dużymi metrropoliami. Smog może doprowadzzić do lokalnego opadu kwaśnego deszczu. Skutki smogu to przewaażnie
p., gorsze samopooczucie, niższy po
oziom zdrowia mieszkańców,
m
alerrgie oraz astmę. Miasta
M
niszczenie eelewacji budynkóów, pomników itp
borykające się z problemem smogu to np.: To
okio, Ateny, Los Angeles, Pekin.
w siarki i tlenków azotu. W kontakc
kcie z wodą tworzzą silne
Kwaśne deeszcze są spowodoowane przez emisję do atmosfery głównie tlenków
kwasy: kwaas siarkowy oraz kwas
k
azotowy. Kwaśne
K
deszcze w
występują główniee w rejonach silnie zurbanizowanyych. Mają bardzo
o negatywny
wpływ na śrrodowisko powoddując m.in. niszczenie budynków,, niszczenie lasów
w (Karkonosze) oraz
o zakwaszanie gleby.
Hałas jest sspowodowany głóównie przez środk
ki transportu, urzządzenia techniczne, ale także zach
howania społecznne powodujące niieustanną
emisję dźwiięków w otoczeniu. Uszkodzenia słuchu są najstarsszą i najpowszech
hniejszą chorobą zawodową w Pollsce. Konsekwen
ncją hałasu
są również zzaburzenia organniczne oraz agresja, depresja i innee.
Odory (nieepożądane zapacchy) są skutkiem obecności w pow
wietrzu zanieczyszzczeń pobudzając
cych receptory wę
węchowe (odoranty).
Najczęściej są to mieszaninyy bardzo wielu różnych związków
w, występujących w bardzo małych
h ilościach. Ich odddziaływanie na zdrowie
z
wykle charakter psychosomatyczny
y. Rozwiązywaniie problemów zw
wiązanych z uciążliwością zapachoową (zobacz – staandardy
ludzi ma zw
zapachowejj jakości powietrzza) wymaga stoso
owania specyficznnych metod analiitycznych (analiza sensoryczna, ollfaktometria).
Przeciwdziiałanie

Kraje emituujące najwięcej CO
C 2
Wiele krajóów zdecydowało się
s już teraz zapo
obiegać powstawaaniu zanieczyszczzeń. Wdrażają postanowienia Prottokołu z Kioto (w
w tym
Polska). Nieestety najwięksi truciciele
t
nadal go nie ratyfikowałły – m.in. USA i Chiny.
Polska
Najbardziej zanieczyszczonyym rejonem w Po
olsce jest Wyżynaa Śląska. Jest to spowodowane
s
duż
żym zagęszczenieem przemysłu. Występują
W
tu
utkiem jest zmnieejszenie natężeniaa promieniowania
a słonecznego i zzwiększenie zachm
murzenia. W
silne zaniecczyszczenia powietrza, których sku
Górnośląskiim Okręgu Przem
mysłowym na 1 km² opada ok. 10000 t pyłów roczniie. Zgodnie z przy
yjętymi normamii wskaźnik ten nie powinien
przekraczaćć 200 t na km²
Przeciwdziiałanie zanieczysszczeniom
Działania, kktóre należy podjąć by przeciwdziałać zanieczyszczzeniom środowisska naturalnego:
 R
Recykling
 ZZmniejszenie em
misji dwutlenku węgla, pyłów, do aatmosfery
 O
Ograniczenie wydobycia paliw ko
opalnych
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P
Promowanie odnawialnych źródełł energii (elektrow
wnia słoneczna, elektrownia
e
wiatrowa itp.)
P
Produkcja towaróów nadających sięę do powtórnego użytku

2. Z
Zabawa przeprawa przez las:
Gro
omadę ustawiamy jak drzewa
d
w le
esie, w szac
chownicę, wyznaczając
w
c jednakową
odległośść pomiędzzy poszczeg
gólnymi zucchami. Wyzn
naczony zuch, po przyjjrzeniu się, jak
ustawio
one są „drze
ewa”, zawiązuje sobie o
oczy i przed
dziera się przez „las”, ttak aby nie
dotknąćć „drzewa”. Zwycięża zuch,
z
którem
mu to się ud
dało. Dla ułatwienia „drrzewa” mog
gą
„szumie
eć”. Zuchy zmieniają
z
się.

3. K
Kodeks „K
Klubu Zieelonych deetektywów
w”







B
Będę oszczęd
dzać wodę w domu.
d
B
Będę segregoować śmieci.
B
Będę oszczęd
dzać prąd.
N
Nie będę wyrrzucać śmiecii na chodnik.
N
Nie będę dep
ptać trawnikó
ów.
B
Będę dbać o przyrodę.

4. L
List 2 od Ekoludka.
E
.
5. Z
Zabawa „K
Koc”
Dzielimyy uczestnikków na dwie
e grupy oddzzielając je np.
n kocem, chustą. Po dwóch jej
stronach ustawiają
ą się wytypo
owane osob
by. Następnie chustę po
odnosimy ddo góry i stro
ony
mówią kkto przed niimi stoi. Gdy opuszcza
amy sprawd
dzamy i kied
dy ktoś nie oodgadnie
przecho
odzi na stronę drużyny przeciwnejj.
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Zbiórka 3 – Segregujemy śmieci.
Lp. czas
1. 5min.

2.

10min.

3.
4.

3min.
1min.

5.

5min

6.
7.
7.

2min.
4min.
15min.

8. 5min.
9. 10min.
10. 2min.

Przebieg zajęć
Krąg – przywitanie, okrzyk gromady, piosenka
gromady. Przywitanie zuchów okrzykiem do
sprawności. Sprawdzenie obecności na drzewie
Ekoludkowym poprzez naklejenie listka przy imieniu.
Gawęda, oglądanie zaśmieconej Ziemi i umówienie
się z Zuchami, że im Zuchy nauczą się więcej o
ekologii tym tych śmieci z Ziemi będzie ubywało.
Zabawa: Tu stoją krokodyle
Przypomnienie o zasadach segregowania śmieci na
podstawie wierszyka: „Śmieciowanka”, który zuchy
muszą odszukać w harcówce.
Zuchy w szóstkach wymyślają hasła zachęcające do
sortowania śmieci. Prezentacja haseł.
Pląs: Brusa
Przeczytanie listu 3 od Ekoludka. Rozmowa.
Majsterka: wprowadzenie utworem pt. Potwór
ekologiczny do śmieciosztuki. Wykonanie przez
szóstki śmieciosmoka.
Prezentacja śmieciosmoków
Zabawa: Żywioły i zwierzęta
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
9

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
1. 5min.

2.

5min.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

5min.
3min.
10min.
2min.
5min.
2min.
5min.
10min.

11. 3min.

Przebieg zajęć
Krąg – przywitanie, okrzyk gromady, piosenka
gromady. Przywitanie zuchów okrzykiem do
sprawności. Sprawdzenie obecności na drzewie
Ekoludkowym poprzez naklejenie listka przy imieniu.
Gawęda: oglądanie albumów o parkach narodowych,
rezerwatach i chronionych roślinach i zwierzętach.
Gra: która szóstka szybciej wskaże park narodowy
Zabawa Pary.
Nauka rozpoznawania 12 kwiatów.
Test rozpoznawania kwiatów dla szóstek
Brusa i Tu stoją krokodyle
Powtórzenie Kodeksu
Zabawa: Żywioły i zwierzęta
Zuchy w szóstkach wymyślają hasła zachęcające do
sortowania śmieci. Prezentacja haseł. Malowanie
plakatów.
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
1. 5min.

2.

5min.

3.
4.
5.

2min.
3min.
10min.

6.

15min.

7.
8.

10min.
5min.

9.

5min.

Przebieg zajęć
Krąg – przywitanie, okrzyk gromady, piosenka
gromady. Przywitanie zuchów okrzykiem do
sprawności. Sprawdzenie obecności na drzewie
Ekoludkowym poprzez naklejenie listka przy imieniu.
Gawęda – Zapoznanie zuchów z ekoznakami.
Pląs: Brusa
Pląs: Tu stoją krokodyle
Zabawy na spostrzegawczość i zapamiętywanie:
 Co się zmieniło?
 Który ekoznak zabrałam?
 Kto rozpozna więcej ekoznaków?
 Co oznacza ten ekoznak?
Majsterka: zuchy w szóstkach robią „Ekoludkowy
ekoznak”
Zabawa: Żywioły i zwierzęta
Prezentacja i konkurs na „Ekoludkowy ekoznak”,
Powołanie jury
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
1. 5min.

2.
3.
4.
5.

5min.
5min.
10min.
10min.

6.
7.

10min.
12min.

8.

3min.

Przebieg zajęć
Krąg – przywitanie, okrzyk gromady, piosenka
gromady. Przywitanie zuchów okrzykiem do
sprawności. Sprawdzenie obecności na drzewie
Ekoludkowym poprzez naklejenie listka przy imieniu.
Gawęda prowadzona z pomocą piramidy żywienia
Zabawa: kto znajdzie owoc na literę…
Zabawa: sałatka owocowa {wersja I}
Forum zdrowego żywienia zakończony obietnicą
zuchów, że będą się zdrowo i racjonalnie odżywiać
Zabawa: sałatka owocowa {wersja II}
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
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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Zbiórrka 7 – Zuch
Z
– Ekolog.
E
Lp. czas
1. 55min.

2.

55min.

3.

115min.

4.
5.

110min.
220min.

6.

55min.

Przeebieg zajjęć
Krąg – przyw
witanie, okrzyk gromaady, pio
osenka
gromad
dy. Przzywitaniee zuch
hów okkrzykiem
m do
sprawn
ności. S
Sprawdzeenie obeecności na drrzewie
Ekolud
dkowym ppoprzez naklejen
n
ie listka pprzy imiieniu.
Zadaniee pytaniaa zuchom
m: Które Prawo Z
Zucha mó
ówi, o
tym, żee należy ddbać o po
orządek, nie śmieecić, trosszczyć
się o śro
odowiskko?
Rozmowa z zucchami.
Odczyttanie listuu od Eko
oludka.
Zwiad: wyjściee do og
grodu, posadzeni
p
ie ozdob
bnego
krzewu
u i podlannie go.
Zwiad: badanie czystoścci wody w pobliskkiej rzeczce.
Zabawaa w parkuu:
 Zagłuszannie inform
macji
 Raz,
R dwa, trzy – Ekoludek
E
patrzy
Powrótt do harcóówki, cerremoniałł zakończzenia zbiiórki

1. L
List nr 4 od
o Ekolud
dka.
2. Z
Zabawa zagłuszaniee wiadomoości.
Zuchy dzielimy na trzy grrupy. Pierw
wsza ma jak najgłośśniej nadaać jakąś krrótką
inform
mację do grrupy nr 3, która ma ja odebrać. Grupa nr
n 2 stojącca pośrodk
ku
zagłuszza wrzeszcząc.
3. K
Krzew, łoopatka, kon
newka – m
materiały do
d zwiadu
u.
4. Słoik, gazza - materiiały do zw
wiadu.
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Zbiórka 8 – Zostań przyjacielem przyrody.
Lp. czas
1. 5min.

2.

15min.

3.
4.
5.

10min.
5min.
5min.

6.
7.

5
5

8.

8

9.

2

Przebieg zajęć
Krąg – przywitanie, okrzyk gromady, piosenka
gromady. Przywitanie zuchów okrzykiem do
sprawności. Sprawdzenie obecności na drzewie
Ekoludkowym poprzez naklejenie listka przy imieniu.
Gawęda: Ani jednej kropli.
Zuchy zastanawiają się nad innymi możliwymi
zakończeniami. (Kształtowanie postawy: nie załamuj
się i działaj).
Zuchy odpowiadają na Ekoludkowe zagadki
Zabawa: przeprawa przez las
Rozwiązywanie krzyżówek i rebusów – praca w
szóstkach. Przypomnienie Kodeksu.
Poszukiwanie ukrytego śmiecia – test.
Zostań przyjacielem przyrody – tworzenie deklaracji
dla zuchów.
Zabawy ekoludkowe – wybranie przez zuchy
najbardziej lubianej zabawy w całym cyklu Ekoludek
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?
15







W
Wymień do
d czego potrzebna
p
jest ziem
mia?
C
Co to znacczy odżyw
wiać się zddrowo?
C
Co to znacczy recyklling?
D
Dlaczego należy segregowaćć śmieci?
D
Do czego służy piraamida żyw
wieniowa??
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Zbiórrka 9 – Test
T na sprawnośść Ekolu
udka.
Lp. czas
1. 55min.

2.

115min.

3.

110min.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

33min.
115 min
22min.
22min.
5 min
3 min.

Przeebieg zajjęć
Krąg – przyw
witanie, okrzyk gromaady, pio
osenka
gromad
dy. Przzywitaniee zuch
hów okkrzykiem
m do
sprawn
ności. S
Sprawdzeenie obeecności na drrzewie
Ekolud
dkowym ppoprzez naklejen
n
ie listka pprzy imiieniu.
Gawęda: Podsuumowaniie wiedzzy zuchóów, usun
niecie
wszystk
kich zdjęć zanieeczyszczeń przyr
yrody z mapy
Ziemi. Zawieszzenie obrrazu czy
ystej kulii ziemskiej na
tablicy..
Czas naa ulubionną zabaw
wę z cyklu, którą sobie wy
ybiorą
zuchy.
Przygottowanie do testu.
Test naa sprawnoość Ekolu
udka.
Zuchy podpisuj
p
ą swoją deklaracj
d
ję.
Odczyttanie pożżegnalneg
go listu od
o Ekoluddka.
Przyznaanie zuchhom spraawności Ekoludka
E
a, gratulaacje.
Zawiązzanie kręggu, cerem
moniał zaakończennia zbiórk
ki.
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Tesst na sprrawność ekolu
udka
1. W
Wykreśśl nazwy
y drzew na czas
2. R
Rozwiąąż krzyżó
ówkę
3. P
Posortuj
uj śmiecii do odppowiedn
nich pojeemników
w
4. W
Wybierz i nazw
wij 5 kw
wiatów chronion
c
nych
5. P
Podaj 3 sposob
by zaniecczyszczzania zieemi i 3 ssposoby
y jej
ooczyszcczenia
6. P
Podaj 5 sposob
bów ekollogiczneego postępowannia

w, które otrrzymały no
owa spraw
wność!!!
Graatulacje dlla zuchów
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Wikipedia
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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

Ekoznak
ki to znaki towarowe,
t
na
adawane wyybranym pro
oduktom, usługom bądź miejscom. Dzięki
D
ich
obencośści możemy stwierdzić, które z inte resujących nas artykułó
ów są przyjaazne dla śro
odowiska.
Dzięki te
emu możemyy świadomie
e wybierać sp
pośród szero
okiej oferty różnorodnych
r
h produktów
w te, które
sprzyjają
ą zarówno zd
drowiu człow
wieka jak i pozzytywnie wpływają na sta
an środowiskka naturalnego.
Produktyy takie chara
akteryzują się
ę poniższymii cechami:
 iilość surowców użyta do jego wytworrzenia zostałła znacznie ograniczona
o
wce
lub też surow
pochodzą z recyklingu,
 p
proces wytw
warzania nie jest szkodliw
wy dla środow
wiska,
 ssurowce użyyte do produk
kcji są nietokksyczne,
 p
produkt ani jego składnik
ki nie były tesstowane na zwierzętach,
z
 o
opakowanie jest ogranicz
zone do min imum lub w ogóle
o
z niego
o zrezygnow
wano,
 o
opakowanie może zostać
ć ponownie w
wykorzystane,
 zzużycie enerrgii na każdy
ym etapie pro
odukcji i użyttkowania produktu jest zm
minimalizowa
ane,
 iistnieje syste
em zbierania
a produktów w
wyeksploatowanych lub ich
i części,
 iistnieje możlliwość ponow
wnego wykorrzystania w całości
c
lub w części zużyytego produkttu,
 u
unika się szttucznego prz
zyspieszania starzenia się fizycznego
o lub moralneego (np. poprzez
reklamę now
wszych typów danego prroduktu).

OFICJALNY
Y ZNAK EK
KOLOGICZN
NY W POLS
SCE - ZNA
AK EKO,
przyznawan
ny przez Polskie
P
Cen
ntrum Badaań i Certyfik
kacji dla
produktów przemysłowy
ych. PCBC przyznaje Znak EKO polskim
i zagranicznyym produkto
om, które nie
e powodują nnegatywnych
h skutków
dla środow
wiska naturralnego ora
az spełniająą szereg kryteriów
odnoszących
h sią do
o ochrony zdrowia, środowisk
ka oraz
ekonomiczne
ego wykorzy
ystania zasob
bów.

ECOLABEL
L znany takż
że jako Stok
krotka lub M argerytka to
o oficjalny
znak, nadaw
wany produ
uktom spełniiającym wym
magania uzgodnione
przez państtwa członko
owskie Unii Europejskieej. Otrzyma
anie tego
znaku jest równoznacz
zne ze spe
ełnianiem nnajostrzejszych norm
wych. Ecolab
bel przyznaje
e się w 24 kaategoriach, do których
środowiskow
należą mię
ędzy innymi AGD, dettergenty, te kstylia oraz
z papier.
Ecolabel prz
rzyznawany jest na pod
dstawie skróóconej analizy cyklu
życia produ
uktu. W Po
olsce Ecolabel przyznaawwany jes
st przez
Polskie Cen
ntrum Badań
ń i Certyfika
acji.
EKOLAND to znak eko
ologiczny nad
dawany prodduktom spoż
żywczym,
jest
j
jednym
m z najlepie
ej rozpoznaw
wanych znaaków towaro
owych w
branży spożżywczej w Po
olsce. Oznac
cza, że produukcja odbyw
wała się w
sposób przyyjazny dla śrrodowiska, bez użycia naawozów mineralnych,
z zachowaniiem natura
alnego obie
egu substaancji w prrzyrodzie.
Gospodarstw
wa, które chcą
c
się oznaczać tym
m symbolem
m swoje
produkty m
muszą uzy
yskać atestt Polskieg
go Stowarzyszenia
Producentó
ów Żywnoś
ści Metodami Ekolog icznymi. Certyfikat
C
mogą wyda
ać jednostki certyfikując
ce w rolnictw
wie ekologicznym.
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Znak ROLN
NICTWA EKO
OLOGICZNE
EGO Unii E uropejskiej. Produkty
znakowane muszą po
ochodzić z certyfikow
wanych gospodarstw
ekologicznycch. Użycie tego znaku gwarantuje,, że produk
kt spełnia
wymogi oficj
cjalnego nadzoru, pochodzi bezpośre
rednio od producenta
lub został p rzygotowany
y w zamknię
ętym opakow
waniu oraz zapewnia,
z
że przynajm
mniej 95% składników produktu zosstało wyprod
dukowane
metodami ekkologicznymi.

Znak towaro
owy ZIELON
NY PUNKT to
o informacja , że produce
ent wniósł
wkład finan
nsowy w bud
dowę i funk
kcjonowanie systemu re
ecyklingu
i odzysku od
dpadów polsk
kiej organiza
acji Rekopol O
Organizacja Odzysku
S.A.

Międzynaro
odowy znak
k FAIRTRA
ADE przyznnawany jes
st przez
organizacje
zrzeszone
w fairtra
ade
Labeeling
Orga
anizations
Internationall FLO. Umieszczany je
est na towaarach importtowanych
takich jak: b
banany, kaka
ao, kawę, miód, owoce ssuszone oraz
z świeże,
przyprawy, rryż, wino…C
Celem znako
owania jest trroska o prac
cowników
z krajów ubo
ogich. Kupując oznakowane produktyy mamy pew
wność, że
zostały spe
ełnione standardy Międz
zynarodowejj Organizac
cji Pracy,
równe waru nki dla kobiet i mężczyzn, sprawieddliwe wynag
grodzenia
pracowników
w oraz stand
dardy ekolog
giczne. Certyyfikaty wyda
aje FLOCert. Więc
cej informa
acji na tem
mat Spraw
wiedliwego Handlu:
www.fairtra
ade.org.pl

Opakowan ie nadaje się do recyklingu

Produkt nie
e testowany
y na zwierzę
ętach. Oznaccza, że w faz
zie badań
produkt nie
e był testow
wany na zw
wierzętach. Umieszczanie tego
oznaczenia na opakowa
aniach nie jest poprzedzoone weryfika
acją bądź
certyfikacją.

ENERGY S
STAR. Ene
ergy Star to
o znak ekoologiczny nadawany
n
w ramach p
programu prrowadzonego przez Am
merykańską Agencję
Ochrony Śro
odowiska (U
U.S. Environmental Prottection Agen
ncy) oraz
Amerykańskki Departam
ment Energii (U.S. Deppartment of Energy).
Otrzymują jje produkty
y takie jak: RTV, AG
GD, sprzęt biurowy,
się
wyróżniające
ogrodniczy,
urządzen
nia
klimattyzacyjne,
energooszczzędnością. Począwszy
P
od
o 2006 rokku w program
mie biorą
także udział państwa człłonkowskie Unii
U Europejsskiej.
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ZIELONE
PŁUCA
POLSKI. Znak
nadawany
jest
tenn
przedsiębiorrstwom oraz
z instytucjom
m prowadząącym działalność na
obszarze
"Zielonych
Płuc
Polski"
P
zggodnie
z zasadami
z
zrównoważo
onego rozwo
oju. Przyznaw
wany jest tow
warom, usług
gom oraz
ważnym spo
ołecznie inic
cjatywom na
a mocy decy
cyzji Kapitułły Znaku
Promocyjne
ego ZPP.

BŁĘKITNY ANIOŁ. Niemiecki
N
znak
z
ekologgiczny, św
wiadczący
o znacznie lepszej charakterystyce środowisskowej ozna
aczonego
produktu o d analogicz
znych artyk
kułów. Ocenna odbywa się na
podstawie u
uproszczonejj analizy cy
yklu życia pproduktu. Ce
ertyfikacja
znakiem Błę
ękitny Anioł obejmuje
o
75 grup
g
produkttów.

Bezpieczny
y dla ozonu.. Produkt nie
e zawiera zw
wiązków CFC
C (chlorofluoro-carbo n). Oznacze
enie może występować
w
w języku angielskim
Ozon Frien
ndly (Przyja
azny dla oz
zonu) lub jaako CFC free (bez
chlorofluorow
węglowodoró
ów). Nie jest nadaw
wnay przez
z żadną
z organizacj i certyfikują
ących, stoso
owność jegoo użycia może
m
byc
zweryfikowa
ana przez org
ganizacje kon
nsumenckie..

że opakow
DBAJ O C
CZYSTOŚĆ. Symbol przypomina,
p
wanie po
zużytym pro
odukcie należ
ży wyrzucić do kosza, taak aby nie za
aśmiecać
otoczenia.

czasie
OPAKOWA NIE
BIOD
DEGRADOW
WALNE,
które
w
kompostowa
ania nie uwalnia
u
żad
dnych szkoodliwych su
ubstancji.
Certyfikat p rzyznawany jest przez Niemiecki Innstytut Stan
ndaryzacji
DIN CERTC
CO

OPAKOWA NIE DO PONOWNEGO WYKORZY
YSTANIA. Sy
ymbol ten
oznacza, że
e po wykorzy
ystaniu produ
uktu jego oppakowanie nadaje się
do ponowne
ego wykorzy
ystania co na
ajmniej druggii raz - nie staje się
odpadem. Znak można znaleźć
ć na konte
tenerach, beczkach,
b
pudełkach, p
puszkach, ka
anistrach...
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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.

