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Któregoś dnia po wyjściu z przedszkola Zuzia, Marysia, Pawełek i Robert  
obserwowali wiewiórkę, która krzątała się na drzewie w ogrodzie. 
– W ogóle się nas nie boi – stwierdził Pawełek z podziwem. 
– I jest śliczna! – westchnęła Zuzia. 
– Ma ozdoby – dodała Marysia. – Korale na szyi, a na głowie spinkę. 
– Ciekawe, co to za znak na spince – zastanawiał się głośno Robert.
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– Nie znacie znaku własnego miasta, dzieciaki? – zapytała nagle wiewiór-
ka, zeskakując na niższą gałąź i przypatrując się przedszkolakom z cieka-
wością. Dzieci oniemiały. 
– Ona mówi! – zachwyciła się Zuzia! 
– Jestem Ruda – przedstawiła się wiewiórka. Mieszkam na tym drzewie 
i dbam o ekologię w Kolonii Ficinus. Zabieram was na spacer!
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Przez chwilę dzieci szły w milczeniu za podskakującą wesoło wiewiórką. 
– Co to znaczy, że dbasz o ekologię? – zapytał nagle  Robert. 
– Jak to, co to znaczy? – zdziwiła się Ruda. – Segregowanie śmieci, re-
cykling… Interesuję się wszystkim, co sprawia,  że środowisko jest mniej 
zanieczyszczone, bo chcę  żyć w czystym i zdrowym otoczeniu. A wy? 
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– My też! – wykrzyknęły dzieci. 
– Ale nie wiemy jeszcze, co to jest recykling… – zmartwiła się Marysia.  
– Żaden problem – oznajmiła Ruda zdecydowanie. – Ja wam wszystko wy-
jaśnię! Recykling to bardzo ważna sprawa. Oznacza to, że z wyrzuconych 
rzeczy można zrobić nowe, przez co jest mniej śmieci i zanieczyszczeń. 
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Ze zużytego szkła możemy zrobić na przykład nowe słoiki, z papieru – 
nowe kartki, z puszek – nowe metalowe przedmioty, a z plastiku – nowe 
butelki. Dzieci wyglądały na zdziwione i zaskoczone. 
– Przyrzekam, że to prawda! – powiedziała Ruda. – Spytajcie rodziców 
i panią w przedszkolu. Spotkajmy się tutaj jutro, to opowiem wam o se-
gregowaniu. 
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– Witaj, Ruda! – krzyknęły dzieci na powitanie następnego dnia. – Miałaś 
rację! Ze śmieci można robić nowe rzeczy. Rodzice nam pokazali w Inter-
necie, a Pani Malwina w przedszkolu pokazała nam książki ze zdjęciami. 
– A ja wam opowiem teraz, jak trzeba codziennie segregować śmieci przy 
wyrzucaniu.  Zobaczcie, co dla was przygotowałam! 
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Obok drzewa leżała sterta śmieci, a za nimi 5 pojemników na śmieci  
w różnych kolorach.  
– Żeby recykling się udał, trzeba oddzielać od siebie odpady i wkładać je 
do odpowiednich pojemników. 
– A po czym poznamy, do którego kosza wrzucać jakie  śmieci? – zapytał 
Pawełek. 
– Dobre pytanie! – pochwaliła Ruda. – Poznacie to po kolorach, dzieciaki. 
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Najpierw pojemnik niebieski na gazety, katalogi, zeszyty, książki, karto-
ny i makulaturę. Nie wrzucamy do niego tłustych papierów, kartonów po 
mleku, worków po cemencie i gipsie, tapet ani pieluszek. Pamiętajcie, żeby 
przed wyrzuceniem zgnieść lub podrzeć kartony! 

10



Kolejny pojemnik jest żółty i wrzucamy do niego metal oraz plastik.
– Ruda zeskoczyła zgrabnie z drzewa i wylądowała na koszu. 
– Wrzucajcie tam zgniecione butelki plastikowe, worki foliowe i rekla-
mówki, kartony po mleku i sokach, zakrętki ze słoików, a także umyte 
plastikowe opakowania po serkach i jogurtach oraz puszki po konser-
wach i napojach. Nie wolno wrzucać tu baterii, styropianu, opon, puszek 
po farbach i lakierach oraz sprzętu RTV i AGD. 
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Szkło wrzucajcie do zielonego pojemnika. Tu powędrują kolorowe i prze-
zroczyste butelki, słoiki, przezroczyste szklanki, kieliszki oraz szklane po-
jemniki po kosmetykach i lekarstwach. 
– A czego tu nie wolno wrzucać? – zapytała Marysia. 
– Kryształowych naczyń, ceramiki oraz porcelany, naczyń żaroodpor-
nych, żarówek, świetlówek i szkła zbrojonego. 
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– A co to jest „biomasa”? – zapytała Zuzia, przyglądając się brązowemu 
pojemnikowi. 
– Wszystkie odpady z ogrodu: chwasty, liście, trawa, gałęzie oraz odpady 
po owocach i warzywach (np. ogryzki i obierki), skorupki z jajek, fusy 
z kawy i herbaty oraz trociny i siano z klatek waszych domowych zwie-
rzaków. Nie wolno wam tam wylewać napojów, wyrzucać resztek po po-
siłkach (np. ugotowanych ziemniaków, ryżu, makaronu, mięsa czy kości), 
żwirku z kuwety i odchodów waszych zwierzaków.  
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Gdy wiewiórka wyjaśniała jeszcze, czym jest biomasa, chłopcy już zaglą-
dali do czarnego pojemnika. 
– To jest kosz na odpady zmieszane, czyli popiół, pieluchy, cera-
mikę, talerze, naczynia żaroodporne, puste listki po tabletkach, 
opakowania po dezodorantach, worki z odkurzacza, resztki mię-
sa i kości oraz styropian. Nie wolno wrzucać tam lekarstw, baterii  
i świetlówek, zużytego sprzętu AGD i RTV oraz zużytych gaśnic.
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Jeszcze jedna ważna rzecz, dzieciaki! – powiedziała na koniec Ruda.  
– Gdy macie w domu remont, nie wolno wyrzucać do tych pojemników 
gruzu, ceramiki  ani płyt kartonowo-gipsowych. Można za to zgłosić do 
firmy odbierającej odpady, że macie remont – dostaniecie wtedy specjalny 
kontener albo worki,  żeby pozbyć się odpadów po remoncie (ale nie wol-
no tam wrzucać drewna, folii, pianek, styropianu, opakowań po farbach  
i lakierach). 
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– I co teraz? - zapytał Pawełek. – Wiemy już wszystko? 
– Wiecie już na tyle dużo – powiedziała Ruda – że nadszedł czas na ćwi-
czenia. Sprawdzimy, ile zapamiętaliście, moje eko przedszkolaki. 
– Eko przedszkolaki, eko przedszkolaki! – dzieci zaczęły śmiać się i pod-
skakiwać z radości, bo bardzo im się spodobało nowe przezwisko.  – Jakie 
będziemy robić ćwiczenia?
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– Widzicie tę górę śmieci? Musicie je posegregować! Trzy, czte – ry…. 
Dzieciaki założyły rękawiczki i czym prędzej zaczęły wrzucać śmieci do 
odpowiednich pojemników. Śmiechu i zabawy było co niemiara. 
Od tego czasu wiewiórka Ruda i przedszkolaki stali się najlepszymi przy-
jaciółmi i towarzyszami eko zabaw. Nawet, gdy dzieciaki poszły do szkoły, 
nadal odwiedzały niezwykłą wiewiórkę w Kolonii Ficinus. 
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Ważne rady Rudej!
Zużyte baterie wrzucaj tylko do spe-
cjalnych pojemników – na przykład 
w sklepach lub w Urzędzie Miasta!

Przeterminowane leki wrzucaj do 
specjalnych pojemników w apte-
kach i przychodniach!

Sprzęt RTV i AGD, który chcesz 
wyrzucić, oddaj w specjalnych 
punktach zbierających elektro-
śmieci lub w sklepie przy zakupie 
nowego sprzętu!
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Projekt i skład: miastostrada.pl


