Zadania aktywizujące i załączniki do scenariusza:
4. Chcę żyć ekologicznie

zaDaNia aktywizująCe i załąCzNiki

4A. ZAŁĄCZNIK: Ekoznaki

Dbaj o czystość

Opakowanie nadaje się
do recyklingu
(ponownego przetworzenia)

Zielony punkt
producent wniósł wkład finansowy
w budowę i funkcjonowanie krajowego
systemu odzysku i recyklingu odpadów

Opakowanie wytworzono
z surowców wtórnych

Oznakowanie CE
wyrób zgodny z normami Unii
Europejskiej

Błękitny Anioł (Niemcy)
produkt wyprodukowany
z poszanowaniem środowiska

Łabędź (Skandynawia)
produkt wyprodukowany
z poszanowaniem środowiska

Drewno z lasów zarządzanych
ekologicznie

Bezpieczny dla ozonu
produkt nie zawiera tzw.
freonów, niszczących powłokę
ozonową atmosfery ziemskiej

Nie testowane na zwierzętach
produkt ani jego składniki nie
były testowane na zwierzętach

TCO Development
niskie zużycie energii
i łatwy recykling

międzynarodowy znak certyfikacyjny Sprawiedliwego Handlu
przyznawany przez FLO (Fairtrade
Labelling Organization), towarom
wyprodukowanym w krajach
Trzeciego Świata, z poszanowaniem
praw pracowników i producentów
oraz środowiska naturalnego

4. Chcę żyć ekologicznie

50%
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4B. ZADANIE AKTywIZUjĄCE: Ekologiczna hierarchia środków transportu

4. Chcę żyć ekologicznie

zaDaNia aktywizująCe i załąCzNiki

Wytnij i poukładaj sposoby przemieszczania się zaczynając od tego, który jest najmniej uciążliwy dla środowiska, aż
do najmniej ekologicznego.
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4C. ZAŁĄCZNIK: Ochrona przyrody w Polsce – tekst źródłowy
Fragmenty Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r., nr 92 poz. 880)

Art. 13.
1. Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje
i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska
zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody
nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami
przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami
krajobrazowymi.
Art. 12.
1. Obszar parku narodowego jest udostępniany w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę w parku narodowym.
2. W planie ochrony parku narodowego, (...) ustala się miejsca,
które mogą być udostępniane, oraz maksymalną liczbę osób
mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach.
Art. 15.
1. W parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody zabrania się:
1) budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych i urządzeń
technicznych, z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących
celom parku narodowego albo rezerwatu przyrody;
2) rybactwa, z wyjątkiem obszarów ustalonych w planie
ochrony albo w zadaniach ochronnych;
3) chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt,
zbierania lub niszczenia jaj, postaci młodocianych i form
rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt kręgowych, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk
i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu;
4) polowania, z wyjątkiem obszarów wyznaczonych w planie
ochrony lub zadaniach ochronnych ustanowionych dla rezerwatu przyrody;
5) pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin
oraz grzybów;
6) użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych,
obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody;
7) zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, jeżeli
zmiany te nie służą ochronie przyrody;
8) pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, minerałów i bursztynu;
9) niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania
gruntów;
10) palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez organ uznający obszar za rezerwat

przyrody;
11) prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej,
z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony;
12) stosowania chemicznych i biologicznych środków ochrony
roślin i nawozów;
13) zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części,
z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez organ uznający
obszar za rezerwat przyrody;
14) amatorskiego połowu ryb, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych;
15) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej
wierzchem, z wyjątkiem szlaków i tras narciarskich wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie
przyrody - przez organ uznający obszar za rezerwat przyrody;
16) wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą
i czynną, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony oraz psów pasterskich wprowadzanych na obszary objęte ochroną czynną, na których plan ochrony albo zadania
ochronne dopuszczają wypas;
17) wspinaczki, eksploracji jaskiń lub zbiorników wodnych,
z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku
narodowego, a w rezerwacie przyrody przez organ uznający
obszar za rezerwat przyrody;
18) ruchu pojazdów poza drogami publicznymi oraz poza drogami położonymi na nieruchomościach będących w trwałym zarządzie parku narodowego, wskazanymi przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody -przez
organ uznający obszar za rezerwat przyrody;
19) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych
i innych znaków nie związanych z ochroną przyrody, udostępnianiem parku albo rezerwatu przyrody, edukacją
ekologiczną, z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku powszechnego;
20) zakłócania ciszy;
21) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego,
uprawiania sportów wodnych i motorowych, pływania i żeglowania, z wyjątkiem akwenów lub szlaków wyznaczonych
przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez organ uznający obszar za rezerwat przyrody;
22) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających
rzeźbę terenu;
23) biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez
organ uznający obszar za rezerwat przyrody;
24) prowadzenia badań naukowych - w parku narodowym bez
zgody dyrektora parku, a w rezerwacie przyrody - bez zgody
organu uznającego obszar za rezerwat przyrody;
25) wprowadzania gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, bez
zgody ministra właściwego do spraw środowiska;
26) wprowadzania organizmów genetycznie zmodyfikowanych;
27) organizacji imprez rekreacyjno-sportowych – w parku narodowym bez zgody dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody bez zgody organu uznającego obszar za
rezerwat przyrody.
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:
1) wykonywania zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych;
2) likwidacji nagłych zagrożeń oraz wykonywania czynności
nieujętych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych, za
zgodą organu ustanawiającego plan ochrony lub zadania
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4. Chcę żyć ekologicznie

Art. 8.
1 Park narodowy obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1 000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda
oraz walory krajobrazowe.
2. Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności
biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin,
siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów.

zaDaNia aktywizująCe i załąCzNiki

Park narodowy i rezerwaty przyrody:

ochronne;
3) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych
z bezpieczeństwem powszechnym;
4) wykonywania zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa;

5) obszarów objętych ochroną krajobrazową w trakcie ich
gospodarczego wykorzystywania przez jednostki organizacyjne, osoby prawne lub fizyczne oraz wykonywania prawa
własności, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

4. Chcę żyć ekologicznie

zaDaNia aktywizująCe i załąCzNiki

Park krajobrazowy:
Art. 16.
1. Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu
na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych
wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.
6. Grunty rolne i leśne oraz inne nieruchomości znajdujące się
w granicach parku krajobrazowego pozostawia się w gospodarczym wykorzystaniu.
Art. 17.
1. W parku krajobrazowym mogą być wprowadzone następujące zakazy:
1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627,
z późn. zm.6);
2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz
tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb
oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej;
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby
ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
4) pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu,
oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin
i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających
rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem,
remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te
nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników
wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej;
8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości

9)
10)
11)
12)
13)
14)

200 m od krawędzi brzegów klifowych oraz w pasie technicznym brzegu morskiego;
likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników
wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych
gruntów rolnych;
prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową;
utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników
ściekowych;
organizowania rajdów motorowych i samochodowych;
używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego
na otwartych zbiornikach wodnych.

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:
1) wykonywania zadań wynikających z planu ochrony;
2) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa;
3) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych
z bezpieczeństwem powszechnym;
4) realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2
pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 oraz
z 2004 r. Nr 6, poz. 41), zwanej dalej „inwestycją celu publicznego”.
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy realizacji
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu
na środowisko nie jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak
niekorzystnego wpływu na przyrodę parku krajobrazowego.
4. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 14, nie dotyczy statków
jednostek ratowniczych, jednostek organizacyjnych właściciela wód lub urządzeń wodnych zlokalizowanych na wodach, inspektorów żeglugi śródlądowej, Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej, promów w ciągu dróg publicznych,
prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej oraz wykonywania zadań z zakresu ochrony przyrody przez Służbę Parku
Krajobrazowego.

Obszar chronionego krajobrazu:
Art. 23.
1. Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione
ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych
ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem
lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.
Art. 24.
1. Na obszarze chronionego krajobrazu mogą być wprowadzone następujące zakazy:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor,
legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką
rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
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2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony środowiska;
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby
ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin
i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających
rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub prze-

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:
1) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa;
2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych
z bezpieczeństwem powszechnym;
3) realizacji inwestycji celu publicznego.

Obszary Natura 2000:
Art. 25.
1. Sieć obszarów Natura 2000 obejmuje:
1. obszary specjalnej ochrony ptaków;
2. specjalne obszary ochrony siedlisk.
2. Obszar Natura 2000 może obejmować część lub całość
obszarów i obiektów objętych formami ochrony przyrody,
o których mowa w art. 6 ust 1 pkt 1-4 i 6-9.
Art. 33.
1. Zabrania się podejmowania działań mogących w znaczący
sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk
gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczący sposób
wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został
wyznaczony obszar Natura 2000, z zastrzeżeniem art. 34.
3. Projekty planów i projekty zmian do przyjętych planów
oraz planowane przedsięwzięcia, które nie są bezpośrednio
związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub obszarów,
o których mowa w ust. 2, lub nie wynikają z tej ochrony,
a które mogą na te obszary znacząco oddziaływać, wymagają przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko, na zasadach określonych
w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.
Art. 34.
1. Jeżeli przemawiają za tym konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze
społecznym lub gospodarczym, i wobec braku rozwiązań
alternatywnych, właściwy miejscowo wojewoda, a na obszarach morskich dyrektor właściwego urzędu morskiego,
może zezwolić na realizację planu lub przedsięwzięcia, które mogą mieć negatywny wpływ na siedliska przyrodnicze
oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony został
wyznaczony obszar Natura 2000, zapewniając wykonanie
kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura
2000, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Jeżeli na obszarze Natura 2000 występuje siedlisko lub
gatunek o znaczeniu priorytetowym, zezwolenie, o którym
mowa w ust. 1, może zostać udzielone wyłącznie w celu:
1) ochrony zdrowia i życia ludzi;
2) zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego;

3) uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego;
4) wynikającym z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, po uzyskaniu opinii Komisji Europejskiej.
Art. 35a.
W przypadku planowanych przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie
wynikają z tej ochrony, zezwolenie, o którym mowa w art.
34 ust. 1, zastępuje się decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska; do decyzji stosuje się odpowiednio art. 34 i 35.
Art. 36.
1. Na obszarach Natura 2000, z zastrzeżeniem ust. 2, nie
podlega ograniczeniu działalność związana z utrzymaniem
urządzeń i obiektów służących bezpieczeństwu przeciwpowodziowemu oraz działalność gospodarcza, rolna, leśna,
łowiecka i rybacka, a także amatorski połów ryb, jeżeli nie
zagrażają one zachowaniu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin lub zwierząt, ani nie wpływają w sposób istotny
negatywnie na gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.
2. Prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 1, na obszarach Natura 2000 wchodzących w skład parków narodowych i rezerwatów przyrody, jest dozwolone wyłącznie
w zakresie, w jakim nie narusza to zakazów obowiązujących
na tych obszarach.
3. Jeżeli działalność gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka lub
rybacka wymaga dostosowania do wymogów ochrony obszaru Natura 2000, na którym nie mają zastosowania programy wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości, wojewoda może zawrzeć umowę z właścicielem lub posiadaczem
obszaru, z wyjątkiem zarządców nieruchomości Skarbu Państwa, która zawiera wykaz niezbędnych działań, sposoby
i terminy ich wykonania oraz warunki i terminy rozliczenia
należności za wykonane czynności, a także wartość rekompensaty za utracone dochody wynikające z wprowadzonych
ograniczeń.
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zaDaNia aktywizująCe i załąCzNiki

rybackiej;
9) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości
200 m od linii brzegów klifowych oraz w pasie technicznym
brzegu morskiego.

4. Chcę żyć ekologicznie

ciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową,
naprawą lub remontem urządzeń wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym
celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka
wodna lub rybacka;
7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy
i obszarów wodno-błotnych;
8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości
100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub

4D. ZADANIE AKTywIZUjĄCE: Krzyżówka – „Chcę żyć ekologicznie”
Rozwiąż krzyżówkę i wykropkowane miejsce wpisz hasło.

1.

zaDaNia aktywizująCe i załąCzNiki

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

4. Chcę żyć ekologicznie

15.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Niezbędna nam jest do życia, może być ekologiczna lub modyfikowana genetycznie.
Inaczej unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych.
Przyśpieszone zarastanie zbiorników wodnych spowodowane dopływem zanieczyszczeń.
Nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody.
Jedne z odpadów niebezpiecznych.
Inaczej śmieć.
Zużyty papier.
Turystyka przyjazna środowisku.
Oznaczenie organizmów modyfikowanych genetycznie.
Jeden z rodzajów chemicznych dodatków do żywności.
Przetwarzanie odpadów.
Inaczej natura.
Związek chemiczny dodawany do żywności, w celu przedłużający jej trwałości.
Jedno ze odnawialnych źródeł energii.
Jedna z roślin energetycznych, którą spala się w celu wytworzenia energii elektrycznej.

HASŁO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4E. ZADANIE AKTywIZUjĄCE: Tabliczki edukacyjne – „jak dbać o otaczające nas środowisko”
Dowiedz się u Dyrektora Szkoły, Zarządcy twojego osiedla w jakich miejscach mógłbyś/mogłabyś powiesić tabliczki informacyjne dla
mieszkańców. Zaproś do wspólnej pracy kolegów i koleżanki. Przygotuj arkusze papieru A3 i kolorowe pisaki. Na kartki nanieście informacje przypominające o tym, jak należy zachowywać się, by żyć w zgodzie z otaczającym nas środowiskiem. Mogą być to np. informacje
na temat segregacji śmieci lub obowiązku sprzątania odchodów po psie. Na drzwiach od piwnicy może znaleźć się tabliczka z prośbą
o wyłączanie światła, a obok chodnika przypomnienie o nie deptaniu trawników. Wykonaj tabliczki w ciekawy graficznie sposób, aby
przyciągały uwagę mieszkańców. Zalaminuj kartkę lub włóż w foliową koszulkę, żeby nie zamokła od deszczu. Jeśli chcesz postawić
tabliczkę np. na trawniku, przyczep kartkę pineską do listewki. Rozwieź lub ustaw tabliczki w odpowiednim miejscu.

- 130 -

4f. ZADANIE AKTywIZUjĄCE: Gra edukacyjna – „Dobry dla środowiska – dobry dla siebie”

Do gry potrzebne bedą:
1 plansza do gry
5 pionków
1 kostka do gry
instrukcja
Przygotowanie:
Każdy gracz wybiera sobie pionek i ustawia na polu oznaczonym jako START. Należy przygotować również kartkę i długopis do zapisywania punktacji.
Przebieg gry:
Grę rozpoczyna zawodnik, który wyrzuci 6 oczek kostką do gry. Każdy z graczy porusza się o tyle oczek, ile wypadło na kostce. Kolejność
gry następnych graczy odbywa się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wyrzucenie „6” nie uprawnia do kolejnego rzutu.
Na torze gry znajdują się pola specjalne. Każdy, kto postawi swój pionek na takim polu, musi dostosować się do polecenia, które jest
z nim związane. Dzięki tym polom zdobywamy punkty i poruszamy się do przodu lub do tyłu (opis poniżej).
Koniec gry:
Gra kończy się, gdy jeden z graczy postawi swój pionek na ostatnim polu do gry oznaczonym jako META. Następnie wszyscy gracze
podliczają punkty. Uczestnicy, którzy nie dotarli do mety, odejmują po 1 punkt za każde pole do końca gry. Zwycięzcą zostaje uczestnik,
który zebrał największą ilość punktów.

zaDaNia aktywizująCe i załąCzNiki

,,Dobry dla przyrody, dobry dla siebie” to interesująca propozycja spędzenia wolnego czasu dla osób zainteresowanych ochroną środowiska naturalnego. To wspaniały sprawdzian zarówno wiedzy ekologicznej, jak i szczęścia w rzutach kostką. Kto pierwszy zrobi coś
dobrego dla środowiska? Kto odnajdzie most w magiczny sposób przyspieszający wędrówkę? Kto wreszcie pierwszy pojawi się na mecie
i zwycięży w rywalizacji punktowej? Spróbujcie swoich sił.
Gra przeznaczona dla 3-5 graczy w wieku 6+. Młodszym dzieciom należy pomóc w liczeniu punktów.

3

wolisz prysznic zamiast kąpieli w wannie

+ 3 pkt / 3 pola do przodu

7

jesz jedzenie typu fast food

- 3 pkt / 3 pola do tyłu

11

wiesz, że płazy są pod ochroną i uważasz na nie
podczas ich wędrówek

+ 3 pkt / 3 pola do przodu

15

dbasz o segregację śmieci

+ 4 pkt / 4 pola do przodu

18

korzystasz z przewodnika i uczysz się rozpoznawać
gatunki chronione

+ 2 pkt / 2 pola do przodu

22

kupujesz żywność ekologiczną

+ 4 pkt / 4 pola do przodu

25

poszedłeś na zakupy z torbą wielokrotnego użytku

+ 3 pkt / 3 pola do przodu

29

słuchałeś w lesie za głośno muzyki

- 2 pkt / 2 pola do tyłu

34

zerwałeś rośliny, które są pod ochroną

- 4 pkt / 4 pola do tyłu

37

używasz żarówek energooszczędnych

+ 2 pkt / 2 pola do przodu
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4. Chcę żyć ekologicznie

Pola specjalne

zaDaNia aktywizująCe i załąCzNiki
4. Chcę żyć ekologicznie

41

wiesz, że w starym drzewie żyje dużo organizmów
i nie niszczysz go

+ 4 pkt / 4 pola do przodu

44

zjadłeś niemyte owoce leśne

- 4 pkt / 4 pola do tyłu

48

nie podszedłeś do młodej sarny w lesie

+ 3 pkt / 3 pola do przodu

50

spaliłeś plastikową butelkę w ognisku

- 3 pkt / 3 pola do tyłu

53

uwieczniłeś piękno przyrody – do aparatu używasz
akumulatorów zamiast baterii

+ 2 pkt / 2 pola do przodu

57

sprzątasz odchody po swoim psie lub kocie

+ 4 pkt / 4 pola do przodu

60

zabrałeś ze sobą wszystkie śmieci po pikniku w lesie

+ 2 pkt / 2 pola do przodu

63

złamałeś zakaz – wjechałeś do lasu samochodem

- 4 pkt / 4 pola do tyłu

68

zniszczyłeś mrowisko w lesie

- 4 pkt / 4 pola do tyłu

71

zauważyłeś w lesie pożar i zadzwoniłeś do straży
pożarnej

+ 4 pkt / 4 pola do przodu

74

potrafisz w lesie odnaleźć pomniki przyrody

+ 3 pkt / 3 pola do przodu

76

pojechałeś na wycieczkę do lasu rowerem

+ 3 pkt / 3 pola do przodu

80

nakarmiłeś ptaki świeżym chlebem

- 3 pkt / 3 pola do tyłu

86

zabrałeś swojego psa na długi spacer do lasu,
pies szedł na smyczy

+ 2 pkt / 2 pola do przodu

89

poszedłeś do lasu w czasie suszy, mimo
obowiązującego zakazu

- 2 pkt / 2 pola do tyłu

92

wyrzuciłeś baterie do zwykłego kosza na śmieci

- 4 pkt / 4 pola do tyłu

97

nie zabezpieczyłeś się przed kleszczami wybierając
się na wycieczkę do lasu

- 4 pkt / 4 pola do tyłu

100

rozpaliłeś ognisko w niedozwolonym miejscu

- 5 pkt / 5 pól do tyłu

103

zebrałeś w lesie grzyby chronione

- 4 pkt / 4 pola do tyłu

106

nie niszczyłeś grzybów niejadalnych podczas
grzybobrania

+ 3 pkt / 3 pola do przodu

- 132 -

12
1

START

2

4

7

6
35

36

33

34

37

32

17

18

19
24

29

31 30

16

9

8

7

14

13

11

10

5

15

27

28

26

23

21
22

25

38
39

41

42
43

51

50

40

54 55 56

52
53

57

49
44

45

46

47

58

48

66

59

63

65 64

62

61

60

67
68

69
91

93

90

88
89

86

85

92

83 82 81

106

96
97

71

80

84

98 99

72 73
74

87

94
95

70

101
100

102

103

104
- 133 -

105

107

79

75

78

108 109

77

76

110

META

20

