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Zero waste w wersji dla dzieci
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W czwartek (10.09) w siedzibie fundacji „MamGrono” odbyły się kolejne z cyklu warsztatów
ekologiczno-artystycznych. Tym razem dzieci dowiedziały się, czym jest zero waste i w jaki
sposób ograniczyć produkcję śmieci.

Warsztaty poprowadziła Zuzanna Chabowska – ekspert z zakresu ekologii. Podczas zajęć dzieci dwiedziały się czym
jest zero waste, oraz dlaczego ograniczenie ilości śmieci, produkowanych przez gospodarstwa domowe, jest tak
ważne. Następnie odbyła się prezentacja przedmiotów, które sprawią, że dzięki nim nasza planeta będzie mniej
zanieczyszczona. Zero waste to przede wszystkim odpowiedzialne podejście do kwestii recyklingu i ponownego
wykorzystania różnego rodzaju przedmiotów codziennego użytku.
W trakcie spotkania zaprezentowano m.in. torby wielorazowego użytku – na pieczywo, owoce, czy solidne torby na
zakupy, dzięki którym nie będziemy musieli korzystać z plastikowych „jednorazówek”. Prowadząca pokazała również,
w jaki sposób odpowiedzialnie przechowywać określone produkty i na co można zamienić poszczególne sprzętu, z
których korzystamy codziennie – nie każdy plastik może zostać poddany recyklingowi. Na przykład
szczoteczki do zębów, po wyrzuceniu lądują na wysypisku śmieci i nie mogą zostać ponownie
wykorzystane. Na szczęście dziś można kupić drewniane szczoteczki do zębów, które nie zanieczyszczają
naszej planety. Z kolei w przypadku kosmetyków, również można kupić produkty z ekologicznymi
opakowaniami. Ostatnio udaje mi się ograniczyć plastik, gdyż kupuję szampon do włosów w kostce, który
jest opakowany w papier – wyjaśniała prowadząca, prezentując poszczególne przedmioty. Dzieci dowiedziały się
również, że zarówno dla środowiska, jak i dla naszego zdrowia, dobrze jest zrezygnować z plastikowych butelek i
korzystać z wielorazowych bidonów, a coraz więcej sklepów, zamiast pakować produkty typu kapusta kiszona, czy
ogórki, w foliowe torebki, na życzenie klienta pakuje produkty do przyniesionych szklanych słoików.

Po zakończeniu części teoretycznej dzieci miały szansę sprawdzić swoją wiedzę w praktyce i zrobić coś dla środowiska
naturalnego. Zgodnie i ideą zero waste, niepotrzebne już firanki zamiast wylądować w śmietniku, zostały poddane
recyklingowi. Wykorzystano je do przygotowania ekologicznych woreczków na owoce i warzywa.
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