
BUKI BN013

CHWYTAK DO ZBIERANIA ODPADÓW

W zestawie chwytak o długości 80 cm  i rękawiczki.

UWAGA

Szczypce przeznaczone dla dzieci 6 lat i powyżej.

Nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 36 miesięcy. Małe elementy mogą być połknięte.

Zatrzymać opakowanie w razie reklamacji. Kolory mogą lekko odbiegać od tych zamieszczonych na 

opakowaniu.

Bezpieczeństwo

Na wycieczki, wybieraj się zawsze w towarzystwie osoby dorosłej. Niektóre odpady mogą być 

niebezpieczne jak np. strzykawka, rozbite butelki lub zużyte opatrunki. Zapytaj zawsze osobę dorosłą, jeśli 

masz jakiekolwiek wątpliwości. Sprawdź zawsze znaczki ostrzegawcze na odpadach chemicznych. Zawsze 

umyj ręce mydłem po powrocie z wycieczki.

1. Rozłóż metalowe ramię wzdłuż rowku na rurce.



2. Naciśnij na spust, aby poruszać szczypcami. 

3. Aby obrócić szczypce, naciśnij i obróć. 

4. Szczypce posiadają magnesy. 



5. Po zakończonym zbieraniu, złóż rurkę chowając metalowy kabelek w dwóch zagłębieniach.

1. Sortowanie odpadów.

Pomóż każdemu z odpadów odnaleźć swój kosz na śmieci.

Plastik      Szkło                 Papier        Bioodpady     Metal        Elektrośmieci

Rozwiązanie na końcu instrukcji. 



2. Odpady występujące w naturze.

Odpady rozkładają się w sposób naturalny. Ale większość potrzebuje na to wielu lat, a niektóre mogą być 

niebezpieczne dla natury.

A – 3 miesiące

B – 6 miesięcy

C – 12 miesięcy

D – 2 lata

E – 5 lat

F – 100 lat

G – 200 lat

H – 500 lat

I – 1000 lat

J – 4000 lat 

Odpowiedzi na końcu instrukcji. 

3. Odpady na kompostowniku.

Będziesz potrzebować:



Jeśli masz ogród,  bardzo łatwo zrobisz kompostownik, który zamieni odpady w nawóz dla roślin.

1. Zdobądź drewnianą skrzynkę. Ustaw ją na ziemi, w ogrodzie.

2. Dodaj na początek kilka suchych liści i gałązek itd. 

3. Teraz możesz dodać wszystkie zielone odpadki z kuchni: obierki z warzyw, torebeczki z herbatą, 

zgniłe owoce, a nawet skorupki od jajek. 

4. Poproś osobę dorosłą o przerzucenie odpadów łopatą, żeby trochę przewietrzyć kompost. Możesz 

też podlewać kompost raz na miesiąc.

5. Po upływie 5 miesięcy, możesz już używać kompost. Będzie

na dole skrzynki. Użyj go do zasadzenia swoich roślin i

warzyw.



4. Karmnik z plastikowej butelki.

Będziesz potrzebować:

Oto łatwy sposób na pomoc ptakom przy jednoczesnym obserwowaniu ich.

1. Znajdź plastikową butelkę. Zaznacz otwór o wielkości 10cm x 8cm, na wysokości około 9-10 cm od 

dna. Poproś osobę dorosłą, aby wycięła ten otwór. 

2. Zrób maleńki otwór, przez który włożysz starą łyżeczkę deserową. 



3. Użyj sznurka, by zawiesić karmnik. Włóż kilka kamyczków, żeby obciążyć butelkę.

4. Nie dawaj nigdy chleba ptakom. Podaj im raczej ziarenka, które znajdziesz w sklepie ogrodniczym. 

Myj butelkę regularnie.

5. Pojemnik na kredki ze starych gazet.

Będziesz potrzebować:

1. Wlej do rondelka 850 ml ciepłej wody, 120 g mąki i jedną łyżeczkę cukru. Poproś osobę dorosłą, aby 

podgrzewając miksturę, mieszała ją delikatnie drewnianą łyżką, aż do otrzymania gęstej pasty. 

Zostaw do schłodzenia. Zrobiłeś naturalny klej.



2. Znajdź pustą puszkę po gazowanym napoju. Przygotuj

swoje miejsce pracy, zabezpieczają  je starymi gazetami

lub ulotkami.

3. Potnij gazetę w paski o szerokości 3 cm. Pomaluj puszkę

klejem przy pomocy pędzelka, następnie przyklej do

ścianek gazetę. Naklej 6- 7 warstw, tak, żeby całość była

wystarczająco solidna. Wzmocnij dobrze spód. Nie

zamykaj góry puszki. Pozostaw na godzinę do

wyschnięcia.

4. Z pomocą osoby dorosłej, wyciągnij delikatnie puszkę. Twój pojemnik na kredki jest prawie gotowy.

5. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Możesz go dowolnie pomalować. Pojemnik jest gotowy!



Odpowiedzi : sortowanie odpadów
A4 • B6 • C1 • D3 • E2 • F5
Odpowiedzi : czas rozkładu przedmiotów
1B • 2D • 3A • 4E • 5C • 6G • 7H • 8F • 9J • 10I


