
KURIER WILEŃSKI • Sobota,  13 — poniedziałek, 15 września 2014 r.16 DLA DZIECI

Dzieńdoberek! Nasza piękna planeta — to nasz skarb! Skarb 
każdego z nas i wszystkich. Często, coraz częściej mówimy o 
segregacji śmieci. Dlaczego? Po co w ogóle segregować śmie-
ci? Żeby nasz świat nie zamienił się w śmietnik. Żeby chronić 
środowisko. Niegdyś ludzie nie wytwarzali tak wiele różnego 
rodzaju opakowań: kiełbasę i ser zawijało się w płótno, wodę i 
mleko nosiło się w dzbanach. Teraz wszystko można kupić od 
najmniejszych ilości w jednorazowych opakowaniach, które w 
rezultacie tworzą ogromne góry śmieci, a które muszą przecież 
gdzieś „wylądować”. 

Jak segregować śmieci
      Gdzie, co wrzucać?

• Pojemniki niebieskie — 
makulatura — wrzucamy 
tu papier: gazety, zeszyty, 
książki w miękkich okład-
kach, torebki papierowe, 
papier pakowy, pudełka 
kartonowe i tekturowe. 
Uwaga, nie wrzucamy tu 
kartonów po mleku i so-
kach – od wewnątrz pokry-
te są folią.
• Pojemniki zielone — 
szkło kolorowe — wrzu-
camy tu kolorowe butelki 
i szklane słoiki (ale bez 
nakrętek!). Uwaga, nie 
wrzucamy tu zużytych ta-
lerzy, kubków, luster ani 
żarówek.
• Pojemniki żółte — two-
rzywa sztuczne – wrzuca-
my tu czyste plastikowe 
butelki po napojach, folię 
aluminiową. 
• Pojemniki białe – szkło 
bezbarwne – wrzucamy tu 

butelki i słoiki szklane bez 
nakrętek.

Jak szybko rozkładają 
się śmieci?

• Torba foliowa rozkłada 
się około 400 lat.
• Papier rozkłada się oko-
ło 3 miesięcy.
• Szkło rozkłada się setki, 
tysiące lat.
• Puszka aluminiowa roz-
kłada się około 100 lat.

Sto lat to potwornie długo, 
prawda? Tyle zaśmiecać 
nasz świat będą butelki i 
puszki, które trafią na wy-
sypisko z innymi śmiecia-
mi. Ale, gdy je wrzucimy 
do wyznaczonego pojem-
nika – trafią do recyklingu 
i zrobi się z nich coś poży-
tecznego!

Plastikowe reklamówki 
nie są modne!

Bądźmy na topie! Nie uży-
wajmy plastikowych tore-
bek – to nie jest modne. 
Folia nie tylko zaśmieca 
ziemię przez setki lat, ale 
także zagraża zwierzakom. 
Czy wiecie, że z powodu 
połknięcia plastikowych 
odpadów lub zaplątania się 

w foliowe worki ginie rocz-
nie co najmniej 2 miliony 
wodnych zwierzaków?!

Recykling – ważne słowo!

Recykling to inaczej utyli-
zacja albo recykling, czyli 
odzyskiwanie do powtór-
nego wykorzystania. Co 
nadaje się do recyklingu, 
co można przetworzyć, za-
miast wyrzucać na wysy-
pisko śmieci? Na przykład 
złom, makulaturę, szkło, 
szmaty, plastikowe butelki, 
worki foliowe. Te rzeczy 
można na nowo przerobić. 
Na zakupach zwracajcie 
uwagę, czy rzeczy, któ-
re wybieracie, mają taki 
znaczek. Oznacza on, że 
przedmiot może zostać 
poddany recyklingowi, 
czyli wykorzystany ponow-
nie.

Uważajcie na baterie!

Zużyte baterie od pilota, 
gierki, zegarka czy grającej 
zabawki są bardzo niebez-
pieczne. Zawierają trujące 
substancje. Baterie można 
na szczęście poddać re-
cyclingowi. Pamiętajcie o 
tym, zanim wyrzucicie je 
do zwykłych śmieci.

Stemple z ODzYSKU 

pomagamy rozpakować 
zakupy. zdejmujemy ze 
styropianowej tacki słod-
kie daktyle i przekładamy 
je do miseczki. Jeden, dru-
gi, trzeci... teraz zwykłą 
tackę spróbujemy zamie-
nić w wielki stempel. 
              
              Przygotujmy: 

• tackę po owocach,
• wypisany długopis,
• nożyk,
• farby,
• pędzelek,
• kartki papieru.

Odcinamy nożem brzegi 
tacki, tak aby pozostała 
płaska powierzchnia.

Wypisanym długopisem 
rysujemy, czyli odciska-
my słońce i kwiatki albo 
skrzydlatego motyla, albo 
żaglówkę. Na styropiano-
wej tacce powstają wzory 
– kilka prostych linii... ob-
razek gotowy. 

teraz wystarczy pomalo-
wać niecodzienny stempel 
farbami i odbić obrazek na 
kartce.Takiej żaglówce na 
pewno uda się dopłynąć 
do krainy wiecznego lata!



Jak inaczej nazywany 
jest Egipt?

Krajem nad Nilem. W 
Egipcie bardzo rzadko pa-
da deszcz. To dzięki Nilo-
wi, który co roku wylewa, 
Egipcjanie mogą uprawiać 
ziemię i zbierać plony.
Nil – najdłuższa rzeka na 

świecie! Zobaczcie na ma-
pie – wzdłuż rzeki tworzy 
się bardzo długa oaza – 
miejsce zieloności. Gdyby 
nie ona, cały Egipt byłby 
pustynią! 
A wiecie, chyba że na pu-
styni są bardzo trudne 
warunki – gorąco, susza, 
brak schronienia. Niewiele 

zwierząt i ludzi potrafi tam 
żyć!

       Z czego słynie Egipt?

Przede wszystkim z pira-
mid! Przy ich budowie brały 
udział tysiące ludzi! Staro-
żytni Egipcjanie musieli się 
naprawdę napracować — 
ogromne, kamienne blok 
wciągali przy pomocy lin i 
stopniowo je układali.

Jakie są najsłynniejsze 
budowle w Egipcie?

Sfinks – ogromny posąg le-
żącego lwa z głową władcy 
Egiptu – stoi w Gizie i strzeże 
największej piramidy – pira-
midy Cheopsa. Czy możecie 
sobie wyobrazić, że ma aż 146 
metrów i składa się z 2,5 mi-

liona kamiennych bloków?! 
Sfinks jest naprawdę ogrom-
ny – ma aż 20 metrów wyso-
kości! Jest bardzo tajemni-
czy – zobaczcie, ma ludzką 
twarz! Niestety – kamienny 
nos już dawno się odkruszył...

Jak jest na co dzień 
w Egipcie?

Bardzo ciepło – bo Egipt leży 
przecież w Afryce! Możecie 
tam spędzić wspaniałe waka-
cje! Obejrzycie wspaniałe pi-
ramidy, zobaczycie Sfinksa, 
a może nawet pojeździcie 
na wielbłądzie?!

pokoloruj
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poznajemy świat: wizyta w egipcie

Niby ten sam, a przecież inny
Nigdy też nie uda się roz-

poznawać dobrze grzybów, 
jeśli korzysta się wyłącznie 
z atlasów i innych poradni-
ków. Zaczynać trzeba w to-
warzystwie innych, doświad-
czonych grzybiarzy, którzy 
wskażą i dobre miejsce, i 
sprostują ewentualną po-
myłkę, a przede wszystkim 
zademonstrują zbieranie 
owocników w ich naturalnym 
środowisku, panuje bowiem 
ogromna zmienność form 
poszczególnych grzybów w 
zależności od miejsca, gdzie 
rosną.

Ten sam gatunek na słoń-
cu ma ciemne kapelusze, 
ukryty w mchu bądź cieniu 
— jaśniejsze, inaczej też wy-
glądają grzyby po deszczu, 
jak i „podsuszone”.

Nie warto stosować się 
do modnej ostatnio rady dla 
początkujących zbierania wy-
łącznie grzybów z rurkami 
pod kapeluszem. W ten spo-
sób rezygnowalibyśmy z naj-
smaczniejszych gatunków jak 
kurki, zielonki, szarki, rydze 
czy kanie.

Pomyłki w postaci wzię-
cia do kosza muchomora 
sromotnikowego zamiast np. 
kani, zdarzają się rzadko i są 
trudne do zrozumienia. 

Trudniejsze do rozróżnie-
nia od niejadalnych są gąski 
szare i jadalne gatunki go-
łąbków, czyli surojadek. W 
naszym regionie raczej nie 
warto eksperymentować też 
z tak chętnie spożywanym 
w rejonach nadmorskich i 
w środkowej Polsce mucho-
morem czerwonawym. Ten 
smaczny grzyb może jednak 
być mylony z innymi. 

Największe trudności 
grzybiarzom w naszym regio-
nie przysparza podobieństwo 
pospolitego u nas goryczaka 
żółciowego, zwanego szata-
nem, do małych osobników 
borowika szlachetnego czy 
koźlarza babki. W razie wąt-
pliwości zawsze można po-
smakować odrobinkę miąż-
szu, czyli dotknąć językiem 
pod kapeluszem: gorzki smak 
– wszystko jasne – szatan! 
Wesołego grzybobrania 
 i smacznego! 


