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Ceć Gou,
mumy sę stkać. Dz i. am, 

gdie zwy kle, o 12.00. Prz  eka 

Grz eo  i  Jamnko . 

Sk

Bdiemy!
Goa

Ceć, 

mam na imię Goa i etem w Drużynie K. Pe wn ie zapta, co to takiego 
D yna K? Jej mią et diałać, ucyć p e zaaę, owi ąyać zagadki 
i dięki temu ak nalepej choić łęktną Pl anetę. a do – Ziemię. 

Lteka K onaca cywi cie KRAKÓW, ale te KLIMAT. Kraków w dobrym 
klimacie to hało, któe ane et dla ws ytkich miekanek i miekańcó 
naego miata. 

Prz  edtawi am Ci ootałych cłokó dru yny: Ska aelkiego, 
Jamnka, no i na duet! onaj Grz ea. 

Chce dłącyć? Zapaamy! Prz  ed ą p ygda, dięki któej do e sę, 
ak tać sę cłokiem D yny K!
Chce dłącyć? Zapaamy! Prz  ed ą p ygda, dięki któej do e sę, 



Dgi Ucniu, Dga Ucennico,

gatuluę Ci udiału w Akademii hateó Klimatu. Prz  ed ą całocna
p ygda i mnóto dbej zaawy ! dwi edi ciekae miejca na mape
Kakoa i lepej ona klimatycną toę naego miata. Zmiany klimatu
ą gonym wy aniem, dlatego diałanie na rz ec lanety to ana cęć
zadań miejkich. Chcemy łącyć do ocy ak najwi ęcej kako an! Życę,
b ucetnicto w Akademii hateó Klimatu bło dla Ciebe wy ątko m
do adceniem, ale te cątkiem dgi ku oawi e tanu śdo ka.
amiętaj, że aem etey w tanie oągnąć ws ytko!

T ymam za Ciebe kciuki, odenia!

Jacek Macho ki 
    Prezydent Miasta Krakowa 

autootet 
lub miejce 
na kleenie 
zdęcia

............................................................................
imię 
...........................................................................
nawi ko
..........................................................................
klaa 

miejce
na dcik alca 

T ymam za Ciebe kciuki, odenia!

amiętaj, że aem etey w tanie oągnąć ws ytko!



Smok Wawelski, Jamnik, Gosia i Grześ spotkali się 
w samo południe na kopcu Kraka, by dowiedzieć się, 
jaka misja czeka Drużynę K. 

- Mamy zadanie! – Smok aż tuptał z ekscytacji. 
- Wylatujemy na jakąś tajną misję? – Jamnik popa-
trzył zaciekawiony na kolegę. 
- Dosłownie! Będziemy latać nad Krakowem, by zo-
baczyli nas koleżanki i koledzy! Chcemy, by wstąpili 
do Drużyny K! 
- Po pierwsze - latać? A ja, niby jak? A po drugie - 
co dokładnie zrobimy? - Jamnik popatrzył zdumiony 
na przyjaciela.
- Będziesz siedział na Smoku. - Grześ uśmiechnął 
się. - Naszym zadaniem będzie pokazanie, jak ważne 
jest dbanie o Ziemię. Musimy się ZA-RE-KLA-MO-
-WAĆ! I zrobimy to, siedząc na smoku! 
- Tak! – wykrzyknął Smok Wawelski. - Będę trzymał 
wielki baner, który zaprosi krakowian do wspólnej 
aktywności na rzecz klimatu!

- Rozumiem! To będzie zachęta do akcji proekologicznej! My, w szkole, już nie raz takie przeprowadzaliśmy.
Na przykład cała klasa była zaangażowana w przygotowywanie kodeksów ambasadorów wody czy nadawanie
rzeczom drugiego życia – dodała Gosia. 
- Świetnie! Mam nadzieję, że wspólnymi siłami dużo zdziałamy! Z lotu smoka będziemy zapraszać wszystkich
na krakowski rynek.. – Smok popatrzył na Drużynę. – No to teraz musimy się zastanowić, jak wytłumaczyć,
czym jest POGODA, a czym KLIMAT. 
- Ja wiem, ja wiem! – Jamnik przebierał nóżkami. – Przygotujmy wielką mapę świata i zaznaczmy na niej,
gdzie jest ciepło, a gdzie zimno, gdzie padają często deszcze, a gdzie rzadko. 
- Ja to widzę tak! – Smok wziął się za rysowanie.  

Misja pierwsza

Klimatycny Kakó

te 
klimatycne: 

okołobiegunoweumiarkowanepodzwrotnikowe

zwrotnikowe

równikowe



- No dobrze. Ale wy tak gadu-gadu, a czym różni się klimat od pogody? – zapytał Jamnik. – Bo ja dalej nie wiem. 
- Pogoda, mój drogi, to aktualny stan atmosfery w danym miejscu. A klimat to OGÓŁ ZJAWISK POGODOWYCH 
charakterystycznych dla konkretnego miejsca, który wcale nie jest tak łatwo określić! Należy prowadzić długie 
obserwacje - naukowcy mówią, że trwa to około 30 lat! – wytłumaczyła Gosia. 
- Wow! Ale ty dużo wiesz – zachwycił się Grześ. – Zapytajmy dzieciaki, które przyjdą, czy w Krakowie zawsze pada 
deszcz? 
- Ależ nie! Nasz kochany Kraków jest jednym z najcieplejszych miast w kraju. - Popisał się wiedzą Smok 
i uśmiechnął od ucha do ucha: - Nie znaczy to jednak, że tu w ogóle nie pada. 
- Fiu, fiu! Ale jesteście oblatani” w temacie klimatu – dorzucił przelatujący nad przyjaciółmi gołąb, zrzucając 
liścik z ciekawostką. 

- A ja też coś ciekawego wam pokażę. – Smok uśmiechnął się całą paszczą. – Czy wiecie, jaki był rekord zimna 
w naszym mieście?
- Wow! Strrrrrrasznie zimno! – Jamnik aż zatrząsł się na samą myśl o takiej temperaturze. – No dobrze,
ale czy klimat się zmienia?  
- No oczywiście, że tak. Ulewne deszcze na równiku to zjawisko normalne, ale w Krakowie
to już zjawisko nietypowe. Upały i susze na pustynnych terenach Australii są zjawiskiem naturalnym, natomiast 
w Polsce to już nowe zjawisko - odpowiedział mu Smok. 

Kakó ma długą tadycę oia-
ó meteolgicnych, a be ace 
ą poadoe d koca XVIII wi eku. 
oala to na onanie cech klimatu 
miata. 

10 lutego 1929 r.
w Mydlnkach
d Kakoem

REKORD ZIMNA

Elementy gdy to:
• tempatua o etrz a,
• zachmurz enie,
• oady atmoery cne,

• wi lgtnoć,
• kieru nek i pędkoć wi atru ,
• o etlenie.

–38,1 °C
10 lutego 1929 r.
w Mydlnkach
d Kakoem

REKORD ZIMNA
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Kakó ma długą tadycę oia-
ó meteolgicnych, a be ace 
ą poadoe d koca 
oala to na onanie cech klimatu 
miata. 



- Słuchajcie, nie mogę pojąć, jakie są przyczyny takich sytuacji – powiedziała Gosia.
- Myślę, że GLOBALNE OCIEPLENIE – odparł Grześ.
- A co się będzie działo, jak temperatura będzie wciąż rosła? – zapytał Jamnik. 
- Już się dzieje – odpowiedział Smok. – Topnieją lodowce, podnosi się poziom wody w oceanach,
jest coraz więcej susz, upałów, pożarów i występują braki w dostępie do wody pitnej.jest coraz więcej susz, upałów, pożarów i występują braki w dostępie do wody pitnej.

Glalne cielenie
onaca tałe dnoe-

nie sę tempatury 
na Ziemi.

Sce zadanie
Cy wi e, akie zawi ka ś adcą
o zmianach klimatu? łąc w ary 
ry nek z ego oem. 

Krótkotrwały, gwał-
towny deszcz, który nie 
jest w stanie odpływać 
studzienkami w mieście, 
a gleba ma problem 
z wchłanianiem wody.

Obfity deszcz połączony 
z wiatrem i wyładowa-
niami elektrycznymi.

Długotrwały okres bez 
opadów deszczu, trudny 

dla przyrody.

W wyniku długotrwa-
łego deszczu lub rozto-
pów dużych ilości śniegu 
podnosi się poziom wody 
w rzekach i wylewa na 

okoliczne tereny.

Opad bryłek lodu,
bardzo niebezpieczny 

dla roślin.

Ciąg dni, podczas 
których temperatura 
powietrza przekracza 

30°C. Może być
przyczyną suszy.

Gwałtownie wirująca 
kolumna powietrza.
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To doświadczenie wyjaśnia, jakie zna-
czenie mają GAZY CIEPLARNIANE 

(zwane szklarniowymi), czyli takie, które 
są składnikami atmosfery i działają jak 
szyba w szklarni. Zatrzymują one pro-

mienie słoneczne, nie pozwalając im, po 
odbiciu się od powierzchni Ziemi, wrócić 
do kosmosu. Przez to Ziemia nie może 

się ochłodzić, a bardzo tego potrzebuje! 

dwu tlenek
ęla

metan

 eoy

oo

aa
dna

- A co wiecie o ŚLADZIE WĘGLOWYM? - zapytał Grześ. - Słyszałem, że każdy z nas go zostawia. Przykładowo,
jak ślad na mokrym piasku. 
- Podobno im więcej powstaje gazów, tym ślad węglowy jest większy i bardziej przyczyniamy się do ocieplenia 
klimatu – dodała Gosia. 

Sce zadanie
Zb do adcenie. 

Prz  ygtuj da ednakoe term oetry 
(np. kooe) i eden lto  łok.

Ca diałać! 
    • Wł ó 1 term oetr do łoka, zakęć go. adam!
       „Sz klarn ia” gtoa!
    • Umieć łok z term oetem w łocu lub d lamką.
       ane, żeb bło mu cieło! D gi term oetr łó tu k. 
    • o kło gdinie dctaj atoci tempatur!

do ed na ptania:
    • Cy dcty tempatur ą ednakoe? 
    • Jeli nie, to któ  term oetr  kaue wy ą tempatuę? 
    • Sbj wy tłumacyć, dlacego tak et!

Choię Ziemię, wi ęc: 

    • mądrz e wy beam śdki tanotu, 
    • ocędam dę, 
    • mylę dca benia zakuó, 
    • ocędam enegię, 
    • ganicam latk, 
    • dam o zieleń, 
    • ………………………………….., 
    • ………………………………….., 
    • p ekauę te ino ace dalej! 

odbiciu się od powierzchni Ziemi, wrócić 
do kosmosu. Przez to Ziemia nie może 

się ochłodzić, a bardzo tego potrzebuje! 

- A co wiecie o 
jak ślad na mokrym piasku. 
- Podobno im więcej powstaje gazów, tym ślad węglowy jest większy i bardziej przyczyniamy się do ocieplenia 
klimatu – dodała Gosia. 

Główne źródła emisji gazów cieplarnianych:
produkcja energii, transport, przemysł, rolnictwo.  



Misja druga

La ąk do adenia drz ew

Zieleń jest bardzo ważna dla klimatu, dlatego Drużyna K zajęła się nią w swojej kolejnej misji. 
- Mamy bardzo zielone zadanie! – Smok był podekscytowany: – Będziemy sadzić drzewa, więc zaprośmy
do tej akcji jak najwięcej dzieciaków z krakowskich szkół. 
- Im więcej drzew, tym większa nadzieja na spowolnienie zmian klimatycznych – dodał Grześ. - Przecież rośliny 
odżywiając się, pobierają z otoczenia dwutlenek węgla, oczyszczają powietrze z tego gazu, a powietrze wzbogacane 
jest w życiodajny tlen. 

- A wiecie, ile parków jest w Krakowie? – zapytał Jamnik. – Bo ja wiem! Spacerowałem w każdym z nich! �. 
- Hm… może 30? – zastanowił się Grześ. 
- Rozwiążcie moje zadanie, to się dowiecie. – Smok uśmiechnął się pełną paszczą. 

W oedlo m aku 
miekańcy zaadli
7 drz ew, 10 krz eó,
20 ceblek tulianó oa 
15 adoek ził. lic, 
le łącnie no ch olin 
znalało sę w aku. 

- A słyszeliście o parkach kieszonkowych? – zapytała Gosia. 
- To miejsca, które są przekształcane w małe roślinne oazy. Pełnią funkcje rekreacyjne, integracyjne oraz placów
zabaw dla dzieci - wytłumaczył Smok..

Sce zadanie
dciij soe alce
i tó  ak najwi ęcej lici.

bea z leb
 ko eniami dę

wz gaca
tcenie w tlen

cyca o etrz e 
z dwu tlenku ęla

- A słyszeliście o parkach kieszonkowych? – zapytała Gosia. 
- To miejsca, które są przekształcane w małe roślinne oazy. Pełnią funkcje rekreacyjne, integracyjne oraz placów
zabaw dla dzieci - wytłumaczył Smok..

.............. .............. ..................................... .............. ..............

W Kako e et wi ele pęknych teenó zadrz ewi oych: aki, kery  cy gd tanicny.  
a teenie miata mamy La lki, w liu aki kabaoe i Oco ki ak ado-
wy . W miecie et oad 340 onkó p ydy, z cego wi ękoć to tae drz ea. Wz dłu 

wi elu ulic oą drz ea i krz ewy , i coa wi ęcej oawi a sę zieloych dachó i cian. Rolin-
nocią w Kako e oekue sę Zarz ąd Zieleni Miejkiej. a ego toie intern etoej znaj-

die wi ele ciekawy ch ino acji. 
http://zm.kako.l/



- Ważne też są łąki kwietne – powiedział Smok – bo to nie tylko przestrzeń pełna kolorów, ale miejsce,
które daje pokarm i jest domem dla wielu zwierząt. Ogranicza parowanie gleby i gromadzi deszczówkę. 
- No i to dom dla pszczół, specjalistek od zapylania i producentek przepysznego miodu – dodała Gosia.  
- A rośliny, które dostarczają surowca do produkcji miodu nazywają się miododajne – pochwalił się wiedzą Jamnik.
- A może my założymy łąkę kwietną?  Nie trzeba jej podlewać ani kosić – oszczędzamy zatem wodę i energię. – 
Grześ popatrzył na przyjaciół i już widział w ich spojrzeniach, że pomysł się spodobał. 

aeka Kakó 
Wecie, że w Kako e mamy soe doy na dachach ónych 

bdynkó? I chć miato tętni życiem, to  w skou moemy po-
dukoać mid. Ne ądliy, że pcela to miejkie bdie 
cieło sę takim odeniem - za nami ru ły inne miata 

i zakładaą soe dachoe aeki. 
Co ane, ten  poekt kaue, że ludie i pcły mgą żyć k 

sebe w zgdie.

- Ważne też są łąki kwietne – powiedział Smok – bo to nie tylko przestrzeń pełna kolorów, ale miejsce,
które daje pokarm i jest domem dla wielu zwierząt. Ogranicza parowanie gleby i gromadzi deszczówkę. 
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aeka Kakó 
Wecie, że w Kako e mamy soe doy na dachach ónych 

bdynkó? I chć miato tętni życiem, to  w skou moemy po-
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aeka Kakó 
Wecie, że w Kako e mamy soe doy na dachach ónych 

bdynkó? I chć miato tętni życiem, to  w skou moemy po-
dukoać mid. Ne ądliy, że pcela to miejkie bdie 

- A teraz wróćmy do naszego zadania, czyli znalezienia chętnych do sadzenia drzew, by Kraków był jeszcze
bardziej zielonym miastem! Mamy już instrukcję, która podpowie, jak poprawnie posadzić drzewo.

Jak oawn ie
oadić adokę

drz ea?

1. Wberz  gatunek drz ea,
któ  chce oadić.

2. Wko dłek tchę wi ęky
ni stem ko enio  drz ea.

3. Zap ko enie ziemią i upwn ij 
sę, że adoka to poto.

Ugnieć ziemię w tym miejcu.

4. dlej adokę. 

5. berwu  j,
ak toe drz eo

oie.



Sce zadanie
Łąki ohuckie to p kład olełych teenó zieloych. Żye na nich wi ele ciekawy ch gatunkó,
któe p edtawi oe ą w kloo ch lach. dukaj e na ry nku łąki i tc kłkiem.
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Misja trzecia

W Kako e pemy dę z kanu

- Jest! Jest! Mamy kolejne zadanie! – Zdyszany Smok wpadł do pokoju Gosi. – Musimy się stawić w Zakładzie 
Uzdatniania Wody na Bielanach. 
- Czyli misja dotyczyć będzie wody. – Gosia szybko założyła plecak na plecy: – No to lecimy do Wodociągów
Miasta Krakowa! Ustaw swój smoczy GPS. 

Cy wi e,  aką cęć całej dy
na ś ecie tano  da ptna?

 - A wiesz, że większość wody na Ziemi, znajdującej się w morzach i oceanach, nie nadaje się do picia, ponieważ 
jest słona? – powiedziała Gosia.
- Co ty mówisz? Tak mało jest wody słodkiej? – Jamnik nie mógł uwierzyć. 
- Ale czekaj, to jeszcze nie wszystko! Zobacz, ile jest wody PITNEJ!  

- W Krakowie to wygląda tak, że Wodociągi pobierają wodę dla mieszkańców z ujęć rzek oraz zbiornika w Dobczy-
cach. Trzeba ją uzdatniać, ponieważ zawiera substancje, których człowiek nie powinien pić – powiedział pies.

Gdy Gosia ze Smokiem wylądowali na Bielanach, czekali tam
już na nich Grześ z Jamnikiem, który odezwał się jako pierwszy. 
- Nie wiem, o co takie halo z tą wodą! Przecież jest jej mnóstwo 
na świecie. 
- Jamnik, a ty myślisz, że cała ta woda nadaje się do picia? – 
zapytał Grześ. 
- No nie! Pijam tylko wodę prosto z kranu! I teraz też bym się 
napił. – Jamnik zamerdał ogonkiem.

Udatnianie dy 
to pce p ygtoa-
nia dy do soycia.

- Ale czekaj, to jeszcze nie wszystko! Zobacz, ile jest wody PITNEJ!  

to pce p ygtoa-
nia dy do soycia. da

łdka

da da 
ptna

da 
łoa

da
ląd

na ś ecie tano  da ptna?

Udatnianie dy 
to pce p ygtoa-
nia dy do soycia.



W Kako e moe pć dę 
poto z kanu. Jet gata 
w sbtance minealne, 

m.in. ap, magne i ta 
i 200 ay tańa ni da 
btelkoana. Kadego dnia 
kotloana et ej akoć.

Sce zadanie
W miejcu koek wp  naę rz eki, z któej sk pe dę.

łubia anka

Rudaa

.............................

Zbo k
dny

w cycach

Sce zadanie
W miejcu koek wp  naę rz eki, z któej sk pe dę.



Sce zadanie
Zapoouj p ep na scą lemoiadę, któej łó ym
kładnkiem bdie kano anka. ary j, co mona
do niej ddać. 

- No to jak już woda dotarła do kranu, to może zastanówmy się, ile zużywamy jej przy okazji wykonywania różnych 
czynności w domu? – Smok popatrzył na przyjaciół. 

- A ja, żeby oszczędzać wodę, zakręcam kran, gdy myję zęby – pochwalił się Grześ. 
- A ja biorę prysznic zamiast pluskać się w wannie, choć to uwielbiam – powiedział Smok. – No i od teraz będę 
zbierał deszczówkę, by wykorzystywać ją do podlewania roślin. 

panie
  k. 80-100 l

kąpel w annie
k. 200 ltó

k. 1,5 l
gtoanie 

zup

k. 1,5 l

k. 30-50
ltó

diennie

słukianie
talety

Zac, le dy zuyacie w dou.



Zadanie D yny K 

Prz  ygtucie lakat dla soej diny z wy kaem db ch paktk 
zmniejaących zuycie dy:
    • myj sę d p nicem zamiat w annie płnej dy,
    • zakęcaj kan dca mycia zęó, mydlenia ąk,

Zadanie D yny K 

Prz  ygtucie lakat dla soej diny z wy kaem db ch paktk 
zmniejaących zuycie dy:
    • myj sę d p nicem zamiat w annie płnej dy,
    • zakęcaj kan dca mycia zęó, mydlenia ąk,

    • dolnuj, ab da nie kaała z niecelnych kanó, nie wy ciekała z zeptej słucki w talecie,
    • myj nacynia w mice, nie d beącą dą, 
    • łącaj zapłnioą zmyakę i palkę,
    • zbeaj i wy ko ytuj decókę do dleania olin,
    • ganic zakup do niebdnych w celu zmniejenia pdukcji,
    • nie marn uj żywn oci, do ej pdukcji zuyane ą due loci dy,
    • no ubania, doki z nich nie wy oie, a ubania w db m tanie p eka młdemu
       deńtwu  lub na zbókę.

Boednie zuycie dy - mamy na nie  ływ i moemy e 
kotloać (np. myąc zęb, dleaąc oliny).

oednie zuycie dy – kupąc óne rz ecy, zuyamy 
oednio dę, o em pdukca żywn oci, ubań, meli  tp.

chłania due ej loci. 

    • dolnuj, ab da nie kaała z niecelnych kanó, nie wy ciekała z zeptej słucki w talecie,

klgam mięa
wi ep oego na ktlety

sato

koulka

fi lianka
heaty

k. 6000 l

k. 8000 l
k. 900 l

k. 790 l

k. 30 l

k. 2400 l

Ślad dny pduktu, cli le dy 
zuto do ego wy to enia.

k. 790 lk. 790 l
ananyaa eanó

k. 30 l

Ślad wodny 
Pi ąc heatę, zuya tlko tle dy, le et w kuku? Ne! Ślad 
dny to da wy ko ytyana do upawy  heaty na lantacji, 
wy pdukoania oakoania, pdukcji fi lianki i wi elu innych 

cynnoci wy koanych p ed wy pciem pnej heaty. 

- A wiecie, że istnieje też ślad wodny? – powiedziała Gosia. - Dowiedziałam się o tym podczas zajęć Akademii 
Kropelki w Wodociągach Miasta Krakowa.  
- Słyszałem, że na produkcję jednego t-shirta zużywa się około 2400 litrów wody – dodał Grześ – i w ten sposób 
też ją pośrednio zużywamy.  

satosatosatosato



Misja czwarta

Mamy ady na dady 

Po powrocie z Bielan na Drużynę K czekała już kolejna misja. Spotkanie zaplanowane zostało w niezwykłym
miejscu – w Ekospalarni. 

- Co to za miejsce? – Jamnik rozglądał się zdziwiony, stojąc przed wielkim, kolorowym budynkiem. 
- Niezwykłe – powiedział Smok. – Tutaj trafiają odpady, których nie można ponownie wykorzystać.  
- Czyli dziś zajmiemy się śmieciami? – zapytała Gosia.
- Tak, tak. – Smok spojrzał na przyjaciół. – Byliśmy kiedyś u Gosi w klasie na lekcji o segregowaniu odpadów,
więc wiemy, co i gdzie się wyrzuca.  

- A wiecie, że starą pralkę czy szafę można oddać w Krakowie do LAMUSOWNI lub PGOW Barycz, ale trzeba
ją samemu dostarczyć – powiedział Grześ. 
- A ja widziałem ostatnio takie fajne EKO-PUDEŁKA w różnych miejscach miasta. Można tam wrzucić między 
innymi szkodliwe substancje, igły, przeterminowane leki – dodał Smok. 
- A wiecie, że tymi wszystkimi odpadami zajmuje się MPO? – zapytał Grześ. 
- Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – dodała Gosia. – Mają też swoją drużynę do zadań specjalnych, która 
nazywa się ELEKTROBRYGADA. Nie masz co zrobić z zepsutą pralką? Dzwonisz po nich i przybywają na pomoc 
w jej usunięciu.

Sce zadanie 
a pwn o wi e, że eckling to oo e wy ko ytyanie 
dadó, tak, b o tały noe pdukty.
łąc w ary  dad i to, co mona z niego wy pdukoać. 

KRAKOWSKA
MEBLARNIA 
Ttaj ddaemy nietrz ebe, w db m 
tanie lub lekko zute mele, któe
o napawi e mgą łuyć innym.

KRAKOWSKI KANTOREK 
WYMIANY
W  tym miejcu 
kako anie mgą 
wy mienić p ectane 
kąki na inne.

EKO-PUDEŁKA
Mona tam wrz  ucić międy innymi sko-
dlie sbtance, iły, p eterm inoane leki.

wy mienić p ectane 

PSZOK, czyli PunkT Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych
Miejce, w któ m mona ddać ple-
moe dady – wi elkgaary toe, s ęty 
elektry cne i elektoicne, niebpecne 
(ab, lakiery  tp.), ooy cy gru .

sto
lat!

Mamy ady na dady 

a pwn o wi e, że eckling to oo e wy ko ytyanie 
dadó, tak, b o tały noe pdukty.
łąc w ary  dad i to, co mona z niego wy pdukoać. 

sto
lat!



- Dobra, wróćmy do rozmowy o tym wieeeeelkim budynku, przed którym wciąż stoimy! Co dzieje się w środku?
– zapytał Jamnik. 
- W wysokiej temperaturze spalane są tu odpady. Bardzo ważne jest to, że w wyniku tego spalania produkuje się 
energię elektryczną i cieplną. To wszystko z dbałością o środowisko! – wytłumaczyła Gosia. – Narysuję ci to,
a potem idziemy zwiedzać.

Pce p ektałcania dadó
w Ekoalarn i Kakó

Trm icne p ektałcanie
dadó kounalnych

cycanie
salin

Wtarz anie enegii
elektry cnej i cielnej

Zagodaoanie
dadó oceo ch

dady, któ ch nie mona oo ie
wy ko ytać, ędru ą do Ekoalarn i. Kako ka 
Ekoalarn ia cnie sala kło 220 tyęcy to 
dadó kounalnych z miata i wy tarz a z nich 
cieło, grz eaąc kako kie miekania. 

Pce p ektałcania dadóPce p ektałcania dadó

220
tysięcy ton 

rocznie



- Niezwykła wycieczka! – krzyknął Grześ zaraz po wyjściu z budynku. 
- A widzieliście te ule? Nawet w takim miejscu można stworzyć środowiska życia dla pszczół – zauważył Smok. 
- Jest tu niezwykle – dodał Jamnik. – To co teraz robimy? 
- Mamy przygotować kompostownik, do ogrodu, dla jednej z krakowskich szkół – Smok zamachał skrzydłami.
- Słyszałam, że kompost to wspaniały nawóz dla roślin. Nazywany jest CZARNYM ZŁOTEM! – powiedziała Gosia.

Kooto k to miejce, w któ m 
dchdi do pceó okładu sb-

tancji oganicnych (np. etek 
olinnych), a w koekencji p e-

ktałcenia ich w kompost.  
otaca o olino niebdnych 

kładnkó dycych i mineałó, 
 łyaąc na ich pawi dło  oó. 
oawi a tru ktuę leb i ej łaci-
oci goadenia dy oa p y-

śea o taanie pchnicy.

W kooto ku moe be oać pacę otecnych oganimó.
Dż do ice, limaki, óne gatunki oadó oa niewi dcne akteri e i grz y-
b p ektałcaą scątki olin na carn e złto.  Mieaą go i nao etrz aą.

NIE MOŻNA WRZUCAĆ:  mięa, sleia-
łych ocó i arz yw, ctru ó,  ko eni 
cható, gałęi, etek olin z baami 
chob. 

DO KOMPOSTOWNIKA

MOŻNA WRZUCAĆ: ko ki z aek, beki 
z arz yw, fu  z kawy  i heaty, naet
te z toekami, ziemię z doicek, licie, 
tciny, chutecki higienicne, tektuę.

W Kako e nic sę nie marn ue, 
o em zieleń zbeana z teenó 
miata ta a do kooto i 
dadó zieloych ary c. 

:  mięa, sleia-
łych ocó i arz yw, ctru ó,  ko eni 
cható, gałęi, etek olin z baami 

: ko ki z aek, beki 
z arz yw, fu  z kawy  i heaty, naet
te z toekami, ziemię z doicek, licie, 
tciny, chutecki higienicne, tektuę.

Sce zadanie
Prz  ygtuj ekdykę do dleania kwi ató. Wko ytaj 
łok, lej do niego dę i wrz  uć kókę z anana.
dtaw w ciełe miejce. o uływi e 2 tygdni ekdyka 
gtoa. Moe dleać oliny! 

W Kako e nic sę nie marn ue, 
o em zieleń zbeana z teenó 
miata ta a do kooto i 
dadó zieloych ary c. 

W kooto ku moe be oać pacę otecnych oganimó.W kooto ku moe be oać pacę otecnych oganimó.
Dż do ice, limaki, óne gatunki oadó oa niewi dcne akteri e i grz y-

NIE MOŻNA WRZUCAĆ
łych ocó i arz yw, ctru ó,  ko eni 
cható, gałęi, etek olin z baami 
chob. 

DO KOMPOSTOWNIKA

MOŻNA WRZUCAĆ
z arz yw, fu  z kawy  i heaty, naet
te z toekami, ziemię z doicek, licie, 
tciny, chutecki higienicne, tektuę.

W Kako e nic sę nie marn ue, 
o em zieleń zbeana z teenó 
miata ta a do kooto i 
dadó zieloych ary c. 



- Słuchajcie, a teraz musimy zrealizować nasze główne zadanie! – Smok popatrzył na członków drużyny. – Przygo-
tujemy porady na plastikowe odpady. 
- Och! Z tym plastikiem to jest tyle problemów. Widziałem ostatnio program, w którym opowiadano, że pełno go 
w morzach i oceanach, a przecież to nie są wysypiska śmieci. – Ze zdenerwowania aż uszy zatrzęsły się Jamnikowi.  – 
Przecież tam żyje mnóstwo zwierzaków! 
- No tak. Bardzo dużo jest go wokół nas. Ale jak przekonać ludzi, by ograniczyli używanie plastikowych rzeczy? – 
zastanowiła się Gosia. 
- Może zaczniemy rymować? Zwykła lista dobrych rad może nie pomóc, bo wszyscy o tym mówią, a plastiku
przybywa i przybywa. Co wy na to? – zapytał Smok. – Mam nawet taki przykład. 

Sce zadanie 
Toe zadanie to ry moanie! ap ktki wi ers k o tym,
co zbć, b uyać mniej latko ch rz ecy.

to nae pooyce
zamiennkó latko ch pduktó: 

   
    • śiadanióki zamiat oeckó lio ch, 

    • bdo zamiat kubcka ednoaoego,
    • łok zamiat latko ch oakoań.

ary j soe oyły.

- Może zaczniemy rymować? Zwykła lista dobrych rad może nie pomóc, bo wszyscy o tym mówią, a plastiku
przybywa i przybywa. Co wy na to? – zapytał Smok. – Mam nawet taki przykład. 

Zmień nawy ki
i drz uć latki!

oyl dieciaku, co ma w lecaku.



- Czekajcie! Coś mi się przypomniało. Przecież z zużytych rzeczy można zrobić super zabawki – powiedziała pod-
ekscytowana Gosia. – Byłam kiedyś na takich warsztatach, gdzie nadawaliśmy drugie życie różnym rzeczom. 
- To się nazywa UPCYKLING – dodał Smok – i praktycznie z każdej rzeczy można coś ciekawego wykonać, zamiast ją 
wyrzucać. 
- A możecie mi powiedzieć, co niby mam zrobić z puszką po kukurydzy? – zapytał Grześ, który średnio lubił prace 
artystyczne. 
- No jak to co? – Gosia popatrzyła zdumiona na przyjaciela. – Pojemnik na kredki.

- No faktycznie jest to proste do zrobienia, a efekt zawsze niepowtarzalny! – Grześ uśmiechnął się do Gosi. – To 
teraz zanim coś wyrzucę, zastanowię się, czy nie można z tego przedmiotu przygotować czegoś ciekawego. 
- A ja zgłodniałem i mam ochotę na kukurydzę! – Pomachał ogonem Jamnik. 
- Lecimy na obiad! Wsiadajcie! – Smok ustawił smoczy GPS i wzniósł się wysoko, by wszyscy mogli jeszcze raz 
zobaczyć Ekospalarnię z góry. 

Prz  ygtuj pkę: pka o kukury dy / pka metaloa data z nakleki. 
Oz db ą, uyaąc: nakleek, klooego aperu , pakó, lateliny. 
Wł ó do pki kedki, łóki, paki.   

- No faktycznie jest to proste do zrobienia, a efekt zawsze niepowtarzalny! – Grześ uśmiechnął się do Gosi. – To 
teraz zanim coś wyrzucę, zastanowię się, czy nie można z tego przedmiotu przygotować czegoś ciekawego. 
- A ja zgłodniałem i mam ochotę na kukurydzę! – Pomachał ogonem Jamnik. 
- Lecimy na obiad! Wsiadajcie! – Smok ustawił smoczy GPS i wzniósł się wysoko, by wszyscy mogli jeszcze raz 

Prz  ygtuj pkę: pka o kukury dy / pka metaloa data z nakleki. 
Oz db ą, uyaąc: nakleek, klooego aperu , pakó, lateliny. 

- A możecie mi powiedzieć, co niby mam zrobić z puszką po kukurydzy? – zapytał Grześ, który średnio lubił prace 
artystyczne. 
- No jak to co? – Gosia popatrzyła zdumiona na przyjaciela. – Pojemnik na kredki.

Uckling 
Jet to dbie ak eckling 

p etarz anie dadó.
o, co z nich o tae, ma wi ęk-

są atoć, oiea ba,
że to, co uaaliy za śieć, 

tae sę nieotarz alnym 
ękdiełem.



Misja piąta

Ne marn uę, lanetę atuę! 

-  Jest ich chyba kilka w mieście – dodała Gosia – a dodatkowo pojawiły się takie lodówki, w których mieszkańcy 
mogą zostawić żywność dla osób potrzebujących. 
- Czyli jak kupię za dużo jogurtów, to mogę je tam z rodzicami zawieźć? – zapytał Grześ. 
- Tak – odpowiedział Smok. – Albo jak zostanie wam dużo ciasta po świętach. Ale możecie też podzielić się tym, 
co zostało z sąsiadami lub zamrozić. Ważne, by nie wyrzucać żywności! 
- Ja tam zjadam wszystko, co mam w misce – powiedział dumnie Jamnik. 

- Niestety nie wszyscy tak robią. Ludzie kupują bardzo dużo jedzenia, 
które potem ląduje w koszu na śmieci – zasmucił się Smok.  
- Podobno na świecie marnuje się 1/3 żywności, która jest wyproduko-
wana! A w Polsce to około pięciu milionów ton rocznie – podzieliła się 
informacjami Gosia.   
- Ojejku! To bardzo dużo – zmartwił się Jamnik. – Musimy powiedzieć 
dzieciom, by wraz z rodzicami robiły przemyślane zakupy.
- Tylko musimy pomyśleć, jak to zrobić, bo zadanie Drużyny K
ma polegać na przygotowaniu wraz z dziećmi KAMPANII na rzecz 
niemarnowania żywności. 

Sce zadanie
„Ne marn uemy, lanetę atuemy”! ak b mi nae hało.
T ó ie wy myl soe, któe p ekoa toą dinę do tego, 
że wy rz ucanie edenia nie łuy Ziemi. Zap e w bałym 
lu. Moe e umiecić na zapoektoanym p e sebe ma-
gnee i umcoać na ldóce.

Kolejne spotkanie Drużyny K odbyło się w nietypowym miejscu, bowiem pod Jadłodzielnią na ulicy Batorego.
- Dlaczego umówiliśmy się tutaj? – zapytał Grześ. 
- Ponieważ chciałem wam pokazać ważne miejsce na mapie Krakowa, w którym można zostawić niewykorzystane 
jedzenie, zamiast je wyrzucać – odpowiedział Smok.. 

KAMPANIA SPOŁECZNA 
Sz eeg diałań maących na celu p e-
koanie ludi  do anych rz ecy, np. 
do niemarn oania żywn oci.  

-  Jest ich chyba kilka w mieście – dodała Gosia – a dodatkowo pojawiły się takie lodówki, w których mieszkańcy 

dhari ng, cli idea dielenia 
sę niewy ko ytanym edeniem.  



Sce zadanie dla kla
Prz  ygtuj lakat z db mi paktkami, któe wy mylł Sk. Moe wy wi eć go tem w skle,
b zacło go ak najwi ęcej ob. 

SPRAWDZAJMY 

DATY WAŻNOŚCI 

PRODUKTÓW

Kupjmy u lkalnych dotacó!

Nie bądź głodny na zakupach!

Zalanujmy menu na cały tydień!

    Zamo edenie, któego nie zada na beąco!

Produkty o krótkiej dacie ważności zjadaj w pierwszej kolejności.

Nie kupuj
 na zapas!

Rób
listę
zakupów!

Zadanie ddatkoe
Prz  ygtuj ołek edług zaady: „nie marn uj - wy ko ytaj”. Zap p ep na soe danie.
a toie intern etoej kako kiego anku Żywn oci znadie soo ciekawy ch p epó. 

kładnki:

p ygtoanie:

kako.ankiywn oci.l

    Zamo edenie, któego nie zada na beąco!

Produkty o krótkiej dacie ważności zjadaj w pierwszej kolejności.



- A ja wam zdradzę, że moje ulubione owoce dojrzewają w czerwcu i chętnie bym je teraz zjadł – rozmarzył się 
Jamnik. 
- Czereśnie! – krzyknął Grześ. 
- Truskawki – dodała Gosia. 
- Grześ miał rację. Kocham czereśnie, ale przyznaję, że nie odmówiłbym truskawek. 
- No dobra. A jak masz ochotę na truskawki w styczniu, to co robisz? – zapytał Grześ. 
- Mamy zamrożone owoce, a w szafce sporo dżemów truskawkowych. – Jamnik dumnie popatrzył na przyjaciół. – 
Sami robimy przetwory. 
- To świetny pomysł na wspólne spędzanie czasu i pyszności na zimowe dni – dodała Gosia. – A jak myślicie? 
Mrożonki są dobrym rozwiązaniem? 
- No ba! Bardzo dobrym! – Smok był pewien. – Nie tracą swych właściwości i nie mają szkodliwych konserwantów. 

Sce zadanie 
W sarn i toą łoki z p etoami. oó Sko  i uupłnij 
etkiety z naami pnoci so ądoymi p e scą cicię. 
W sarn i toą łoki z p etoami. oó Sko  i uupłnij 
etkiety z naami pnoci so ądoymi p e scą cicię. 
W sarn i toą łoki z p etoami. oó Sko  i uupłnij 
etkiety z naami pnoci so ądoymi p e scą cicię. 
W sarn i toą łoki z p etoami. oó Sko  i uupłnij 
etkiety z naami pnoci so ądoymi p e scą cicię. 

Sce zadanie 
Zb kalendarz  eoo ch arz yw 
i ocó. W  kadym lu wp  o 

klka p kładó. Moe zanacyć, 
co naadiej lub eć. 

Cy kada oa ku ma tyoe
dla sebe pdukty?

WIOSNA

SOK z
................ dżem

.....................

JESIEŃ

LATO

ZIMA

LATO



- No to na koniec lecimy do banku – powiedział Smok. 
- Ale po co do banku? – spytał Jamnik. 
- Obiecałem, że was przyprowadzę jako wolontariuszy na akcję zbiórki żywności. – Smok popatrzył na Gosię,
Grzesia i Jamnika. – Macie coś przeciwko? 
- Ale w jakim banku będzie ta zbiórka? – dociekał Jamnik. 
- W sklepie. – Uśmiechnął się Smok. - Ale organizuje ją Bank Żywności, czyli zespół ludzi, którzy ratują żywność 
przed zmarnowaniem i w ten sposób wspierają potrzebujących. 
- To ja chcę być wolontariuszką. – Gosia była już gotowa do działania. 
- To do dzieła Drużyno K! – Przyjaciele podali sobie ręce i ruszyli na akcję zbiórki żywności.  

amiętaj, eli zepła sę żywn oć i mu 
ą wy rz ucić, to wrz  uć ą do bąoego oka, 
b znalała sę w kooto i. Ne wy rz ucaj 

etek edenia do dadó mieanych.
T mgą ta ć na wy pko i bdą okładać sę, 

to ąc gay cielarn iane.

lotari u 
Cło ek, któ  angaue sę w pacę na rz ec ob cy inttucji. 

Rb to dbolnie i b wy nagdenia.



Misja szósta

Z pnktu A do pnktu B

W słoneczny poranek, gdy Gosia już miała wyruszać rowerem do szkoły, pojawiła się nowa wiadomość: 
Dziś spotkanie i ostatnie zadanie. Widzimy się w Muzeum Inżynierii i Techniki na ulicy Wawrzyńca o 16.00. 
Dziewczynka bardzo się ucieszyła, ponieważ lubiła to miejsce.  Można w nim poznać historię transportu. 

- Ja wiem! – Szybko policzyła Gosia. - To w korku stoi około 40 samochodów. 
- A gdyby pasażerowie najdłuższego tramwaju w Krakowie przesiedli się do swoich samochodów, korek wydłużyłby 
się na 2 kilometry – dodał Grześ. 

Sce zadanie 
Ca na klejne do adcenie! Cy wi e, kąd boą sę koki? Prz  ygtuj pdełko zaałek i wy ba be,
że to kako ki autb, w któ m znadue sę 40 aaeó. Kady z nich to edna zaałka w pdełku. 
Jediemy! 
    • Zmierz  długoć pdełka zaałek. 
    • Zap wy nk ……….  . 
    • ootaw w pdełku tlko 2 zaałki- kieocę „autb” i 1 „aaea”.
    • ootałe zaałki ułó edną za dru gą za pdełkiem. „aaeo e” p eedli sę do łaych amchdó. 
a kako kiej ulicy uto ł sę koek. 
    • Zmierz  długoć ws ytkich „amchdó”.
   • Zap wy nk ……. .
    • oó aj wy nki.  

Secalnie dla Kakoa zotał 
p ygtoany nadłuy 

tamaj w lce. Ma pawi e 
43 metry  i moe oiecić kło 

300 aaeó.

Punkt 16.00 Drużyna K stawiła się w komplecie na miejscu. 
- Nigdy tu jeszcze nie byłem – Jamnik rozglądał się, podziwiając ciekawe budynki zajezdni. 
- No to teraz masz szansę dowiedzieć się, czym jeżdżono po Krakowie, zanim pojawiły się te dłuuuugie tramwaje 
czy autobusy. – Smok pogłaskał Jamnika. 
- Ja tam zawsze używam swoich krótkich nóżek, Gosia i Grześ jeżdżą rowerami, a ty Smoku latasz, więc jesteśmy 
ekologiczni. – Uśmiechnął się krótkonogi, ale długowłosy pies. 
- No jesteśmy, ale niestety nie wszyscy mają skrzydła tak jak ja – pomachał nimi Smok – i nie każdy mieszkaniec 
Krakowa porusza się po mieście rowerem. Sporo ludzi jeździ samochodami, bo musi, ale niektórzy wolą wygodę. 
- Czekajcie, ale ja czegoś nie rozumiem. Mamy w Krakowie tyle tramwajów, autobusów elektrycznych, no a przede 
wszystkim możemy spacerować i jeździć rowerem, więc jaka jest przyjemność stania w korkach? – Zdziwiła się 
Gosia. 

W słoneczny poranek, gdy Gosia już miała wyruszać rowerem do szkoły, pojawiła się nowa wiadomość: 
Dziś spotkanie i ostatnie zadanie. Widzimy się w Muzeum Inżynierii i Techniki na ulicy Wawrzyńca o 16.00. 
Dziewczynka bardzo się ucieszyła, ponieważ lubiła to miejsce.  Można w nim poznać historię transportu. 

    • ootaw w pdełku tlko 2 zaałki- kieocę „autb” i 1 „aaea”.
    • ootałe zaałki ułó edną za dru gą za pdełkiem. „aaeo e” p eedli sę do łaych amchdó. 
a kako kiej ulicy uto ł sę koek. a kako kiej ulicy uto ł sę koek. 
    • Zmierz  długoć ws ytkich „amchdó”.
   • Zap wy nk ……. .
    • oó aj wy nki.  

Punkt 16.00 Drużyna K stawiła się w komplecie na miejscu. Punkt 16.00 Drużyna K stawiła się w komplecie na miejscu. 
- Nigdy tu jeszcze nie byłem – Jamnik rozglądał się, podziwiając ciekawe budynki zajezdni. 
- No to teraz masz szansę dowiedzieć się, czym jeżdżono po Krakowie, zanim pojawiły się te dłuuuugie tramwaje 

- Ja tam zawsze używam swoich krótkich nóżek, Gosia i Grześ jeżdżą rowerami, a ty Smoku latasz, więc jesteśmy 



Sce zadanie
We, ak sę naya sę najno y kako ki tamaj? Rowi ą eb.

F=L
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- Ciekawe, czy wiecie, że kiedyś tramwaje były ciągnięte przez konie? - zapytała Gosia.  
- A teraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne posiada nowoczesne autobusy i tramwaje, 
które są niskoemisyjne – powiedział Grześ – no i Kraków jest jedynym miastem w Polsce, które 
ma przegubowe ELEKTROBUSY (autobusy elektryczne).

Sce zadanie 
W diagamie ukry ły sę nawy  
p edtawi oych na ry nkach 
śdkó tanotu. dukaj e 
w rz ędach oioych i poo ch.  
oady p yane śdo ku, 
niepdukuące salin, zakel 
zieloą kedką, nikomijne, 
cli pdukuące niewi ele salin, 
żłtą. T, któe pdukuą duo sa-
lin, zakel na ce oo.
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- A teraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne posiada nowoczesne autobusy i tramwaje, 
które są niskoemisyjne – powiedział Grześ – no i Kraków jest jedynym miastem w Polsce, które 

M



- Musimy tu kiedyś wrócić – powiedział po wyjściu z muzeum uśmiechnięty od ucha do ucha Grześ. 
- Czas już na nasze ostatnie zadanie. – Smok popatrzył na swoich przyjaciół. – Szkoda, że to koniec naszej misji, 
ale myślę, że za chwilę znów ruszymy do akcji! Teraz musimy przygotować ankietę, którą będzie można przepro-
wadzić wśród uczniów, dotyczącą tego, w jaki sposób dzieci dostają się codziennie do szkoły. 

Prz  epoadcie ankietę wś d soch kleanek i klegó. oocie naucyciela o oc w oganiacji akcji.
Gdy ju dmuecie wy nki, p ygtucie ino acę na ich temat (moe bć to lakat), któą wy wi ecie 
w skle. Umiećcie na niej naadiej eklgicne pooyce tanotu. 

a teenie Kakoa et bcnie
oad 250 km cieek oeo ch. EKO et ada na oerz e, hulajno-

de, dece, lkach, ale take sacer. 
akie sob tanotu nie tlko 
nie gars aą tanu śdo ka, 
ale p ycyniaą sę do lepenia 
tanu naego zdo a, oiea 

wy ko ytuą słę mięi. 

ANKIETA  Zanac, akim śdkiem tanotu dciea do skły.

- No to do dzieła! – Smok zamachał skrzydełkami. – Czeka nas 
sporo pracy, ale już teraz chciałbym wam
podziękować za wspólny czas i mam wielką nadzieję, że dobrze się 
z nami bawiliście, a zarazem poznaliście sposoby
na dobry klimat w naszym mieście! 
- Razem możemy więcej! – Przyjaciele chwycili się za ręce i pod-
skoczyli jak najwyżej potrafili. 

 et ada na oerz e, hulajno-



W amach zaęć Akademii Bohaterów Klimatu dwi edłe wi ele ciekawy ch miejc.
Ta trz yma pecątkę twi edaącą ucetnicto w zaęciach! 

Sce zadanie 
Wberz  sę do ednej z kako kich blitek, wy oyc i p ectaj kąkę z Zieloej łki.

Zielona półka w bibliotece
Lita blitek, w któ ch znadie Zieloą łkę.

1. Biblioteka Gł., ul. Powroźnicza
2.. Filia nr 8, ul. Brodowicza
3. Filia nr 10, al. 29 listopada
4. Filia nr 16, ul. Radzikowskiego
5. Filia nr 24, ul. Na Błonie
6. Filia nr 31, ul. Przyzby
7. Filia nr 44, ul. Spółdzielców
8 Filia nr 45, ul. Teligi
9. Filia nr 42, ul. Agatowa
10. Filia nr 51, os. Kalinowe
11. Filia nr 52, os. Na Stoku

Wberz  sę do ednej z kako kich blitek, wy oyc i p ectaj kąkę z Zieloej łki.

Lita blitek, w któ ch znadie Zieloą łkę.

1. Biblioteka Gł., ul. Powroźnicza
2.. Filia nr 8, ul. Brodowicza
3. Filia nr 10, al. 29 listopada
4. Filia nr 16, ul. Radzikowskiego
5. Filia nr 24, ul. Na Błonie
6. Filia nr 31, ul. Przyzby
7. Filia nr 44, ul. Spółdzielców
8 Filia nr 45, ul. Teligi
9. Filia nr 42, ul. Agatowa
10. Filia nr 51, os. Kalinowe
11. Filia nr 52, os. Na Stoku



1. Krakowskie Centrum
Edukacji Klimatycznej

2. Centrum Ekologiczne
 Barycz

5. Ekospalarnia Kraków 
– ścieżka edukacyjna

3. Centrum Edukacji 
Ekologicznej Symbioza

6. ZOO Kraków

Bi
bl

ioteka głów
na

fil
ia nr 8

4. Centrum Edukacji
Ekologicznej na Bielanach

Koniecznie odwiedź miejsca

zaznaczone na planie Krakowa.

1. Krakowskie Centrum Edukacji Klimatycznej
ul. Wielopole 17a

2. Centrum Ekologiczne Barycz
ul. Krzemieniecka 40

3. Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza
Aleja Żubrowa 15

4. Centrum Edukacji Ekologicznej na Bielanach
ul. Księcia Józefa 299

5. Ekospalarnia Kraków – ścieżka edukacyjna
ul. Jerzego Giedroycia 23

6. ZOO Kraków
Aleja Kasy Oszczędności Miasta Krakowa 14
    

fil
ia nr 10

numer filli

fil
ia nr 24

fil
ia nr 31

fil
ia nr 44

fil
ia nr 45

fil
ia nr 42

fil
ia nr 51

fil
ia nr 52

Bliteki z Zieloą łką.



Kalendarz zeo ate z hate-
ami kakokich legend to zbó 
dwunatu wyań eklgic-
nych. Kade wyanie wiąe 
sę z aką kakoką legendą, 
łącąc w ciekawy sob hitoię 
i wsłceoć. Dięki zeba-
niu ich w oęcnej omie 12 
zakładek do kąek, mona mieć 
e zawse pzy be – w dou, 
w skle cy w pacy. dąaąc 
za wsłceymi tendami, 
pzygtoaliy ónie tapty 
na teleo, dięki któym pzy-
onienie o wyaniu z danego 
mieąca bdie dołonie na 
wyciągniecie ęki. Kady mie-
sąc oala na zdbcie noej 
sawnoci oagaącej naej 
lanecie. 

Legendy w omie dcató bdące doełnieniem i  owinięciem kalen-
darza tanoią dokoałą kanę do dykui z diećmi i młdieą o tym, 
w aki sob nae cdienne woy i zaangaoanie mgą zmienić 
śiat na lepe.

Autorki:

Elżbieta Gierek, Anna Machacz, Monika Mendyka

Rysunki: Lola Styrylska

Projekt graficzny: Jagoda Pecela

Copyright by Wydawnictwo Wrażlive

Wydanie I, Kraków 2022

wrazlive.pl

Druk i oprawa: Drukarnia Skleniarz w Krakowie

Wydrukowano na papierze ekologicznym Munken Print White 150 g

Materiały dobrane z myślą o środowisku

ISBN: 978-83-961097-7-4



ISBN 978-83-961097-7-4

9 7 8 8 3 9 6 1 0 9 7 7 4

Dz ięki za ś etnie
sędoy ca.
o zacenia

na klejnej mii!


