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Życie w gospodarstwie 

ekologicznym

Gospodarstwo ekologiczne to miejsce, w którym ludzie wspól-

nie mieszkają i pracują, uprawiając rośliny i hodując zwierzęta, 

aby inni mogli spożywać pyszne jedzenie i picie. 

Zwierzęta hodowane w tym gospodarstwie w sposób ekologicz-

ny – takie jak krowy, świnie, kury, kozy i owce - są traktowane z 

poszanowaniem ich naturalnych potrzeb. Zwierzęta hodowane 

ekologicznie powinny mieć wystarczająco dużo miejsca oraz 

otrzymywać naturalną paszę, aby utrzymać sprawność i witalność.

Rolnicy ekologiczni także ciężko pracują nad tym, żeby rośliny 

rosły zdrowo, głównie poprzez zastosowanie obornika i kom-

postu pochodzących z gospodarstwa.

Ekologiczne jajka, które jesz na śniadanie i które znajdują się w 

pysznych ciastach i ciasteczkach, są zbierane przez ekologicz-

nego rolnika. Pochodzą one od kur, które mogą wesoło dziobać 

ziarno na swoim podwórku i siedzą w wygodnych gniazdach, 

składając spokojnie swoje jajka. 

W ekologicznym gospodarstwie rolnik stosuje specjalne zasa-

dy, aby dopilnować, żeby zwierzęta były zdrowe i zadowolone. 

Zasady mówią również o tym, że rolnik jest odpowiedzialny za 

ochronę środowiska. 

Skąd wiemy, że to jest 

ekologiczne?

Produkty pochodzące z gospodarstwa ekologicznego, które 

zostały przetworzone i zmienione w pyszne ekologiczne sery, 

parówki, dżemy, marmoladę, soki i inną ekologiczną żywność i 

napoje, są specjalnie oznakowane jako ekologiczne z podaniem 

informacji gdzie, jak i przez kogo zostały wyprodukowane. 

W ten sposób Twoi rodzice mają możliwość wybrać dla Ciebie 

pyszną ekologiczną żywność i napoje.

Skąd mogę dowiedzieć 

się więcej na temat 

rolnictwa ekologicznego 

i jego produktów?

Wiele gospodarstw ekologicznych prowadzi dni otwarte 

i sklepy przy gospodarstwach. Zapytaj o nie rodziców lub 

nauczycieli i poproś o wycieczkę do jednego z gospodarstw. 

Rolnik ekologiczny na pewno z radością oprowadzi Twoją klasę 

lub rodzinę po gospodarstwie. Pokaże Ci swoje zwierzęta i pola 

i wyjaśni, dlaczego rolnictwo ekologiczne jest takie szczególne. 

Możesz również odwiedzić „Kącik dla Dzieci” na stronie 

internetowej rolnictwa ekologicznego „Dobre dla natury, dobre 

dla ciebie”. Naszą stronę znajdziesz pod adresem www.organic-

farming.europa.eu, ale zanim zaczniesz surfować po Internecie, , 

nie zapomnij poprosić rodziców o zgodę. 

Na zakończenie możesz spróbować wszystkich zabawnych gier 

i zabaw opisanych w tej książce i zobaczyć, co jeszcze możesz 

zrobić z żywnością i materiałami ekologicznymi. Wykonując 

wszystkie plastyczne ćwiczenia z przyjaciółmi lub w szkole 

będziesz miał również możliwość dowiedzieć się czegoś o 

rolnictwie i produkcji ekologicznej. 

(Jeżeli nie możesz znaleźć produktów organicznych wymienio-

nych w tej książce, możesz zamiast nich użyć produktów, które 

nie są ekologiczne).

Miłej zabawy!
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Jajkowe główki ufoludków 

Uważaj! Tej wiosny zielonowłose ufoludki najeżdżają na 

twoją kuchnię! Możesz zrobić swoje własne „jajkowe głowy” 

ufoludków i obserwować, jak zasadzone przez Ciebie nasiona 

rzeżuchy rosną, tworząc zielone „włosy”. 

Potrzebujesz:
ekologiczne jajka i ich opakowanie · kolorowe pisaki lub 

markery · kulki waty · ekologiczne nasiona rzeżuchy

1. Dokładnie umyj i osusz kilka skorupek jajek po jajecznicy 

zjedzonej na śniadanie. Narysuj zwariowaną buzię ufoludka na 

każdej skorupce. 

2. Zamocz kulki waty w miseczce wody i włóż je do skorupek. 

Posyp kulki waty nasionami rzeżuchy. 

3. Włóż skorupki z powrotem do opakowania i umieść je na 

parapecie. 

4. Przez kilka następnych dni nawilżaj watę i obserwuj, jak 

Twoim „ufoludkom” rosną zielone włosy. Kiedy będą wystarcza-

jąco długie, obetnij im „fryzurkę” i dodaj ich włosy do sałatki 

lub kanapek.

3. Włóż skorup

parapecie. 

4. Przez kilka n

Twoim „ufo

jąco długie, 

lub kanapekWIOSNA
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Łatwa do wyhodowania 

ekologiczna bazylia na luzie

Ekologiczne zioła, takie jak bazylia, są najłatwiejszymi 

roślinami do uprawy – szczególnie na wiosnę. Po prostu zasiej 

nasiona, usiądź i odpręż się. 

Potrzebujesz:
małą glinianą doniczkę · garść małych kamyczków i ziemię ze 

swojego ogródka lub parku (zapytaj rodziców o zgodę zanim 

zaczniesz kopać!) · nasiona ekologicznej bazylii · patyczek z 

lizaka i marker

1. Na dnie doniczki ułóż kamyczki, a potem wsyp ziemię 

do wysokości ¾ doniczki. Zasiej 5–6 nasion i przykryj je 

cienką warstwą ziemi. 

2. Umieść doniczkę w słońcu i nawilżaj ziemię do momentu, 

kiedy nasiona zaczną kiełkować. Wbij patyczek z lizaka 

do ziemi.

3. Sprawdzaj bazylię co kilka dni i zaznaczaj na patyczku z 

lizaka, jak wysoko urosła. 

4. Możesz zacząć zbierać bazylię jak tylko wyrośnie jej kilka 

listków. Jeżeli będziesz zbierać często, zachęcisz rośliny do 

dalszego wzrostu – w ten sposób będziesz mieć dla siebie 

więcej pysznej bazylii. 

Bazylia świetnie smakuje w sosie pomidorowym lub w pesto!! 

Spróbuj sam! 

listków. Jeż

dalszego wz

więcej pysz

Bazylia świetn

Spróbuj sam!WIOSNA
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Ogrodniczy detektyw

Oto wspaniała gra dla Ciebie i Twoich przyjaciół, która wy-

ostrzy Twoje zmysły i pozwoli udoskonalić Twoje umiejętności 

detektywistyczne z zastosowaniem ziół ekologicznych. Zioła 

to rośliny takie jak pietruszka, bazylia i oregano. Każde zioło 

ma charakterystyczny zapach, który ma często praktyczne 

zastosowanie, takie jak przyciąganie owadów w celu zapylenia 

lub ochrona swoich liści przed szkodnikami. Owady umieją je 

rozróżnić, ale czy Twój nos ma ochotę rozwiązać taką zagadkę? 

Potrzebujesz:
świeże ekologiczne zioła takie jak bazylia, tymianek, rozma-

ryn, szałwia, mięta itp. · kilku przyjaciół

1. Poproś rodziców, żeby pomogli Ci zebrać kilka świeżych 

ziół ekologicznych.

2. Weź gałązkę lub listek każdego zioła ekologicznego i połóż 

je na stole. Powąchaj każde z nich i wypowiedź głośno jego 

nazwę. Dokładnie je zbadaj! 

3. Teraz zamknij oczy i poproś przyjaciół, aby dawali ci po 

jednym ziole. Spróbuj rozpoznać zioło tylko za pomocą 

dotyku i węchu. 

4. Po zakończeniu swojej rundy pozwól innej osobie prze-

testować swoje umiejętności detektywistyczne na ziołach 

ekologicznych. Aby utrudnić zadanie podaj „detektywowi” 

dwa zioła naraz i zobacz, jak wyostrzone są jego zmysły!LATO
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LATO

Jabłkowe świeczniki

(Ćwiczenie odpowiednie dla dzieci w wieku 6 lat i starszych. 

Zalecany nadzór rodziców.)

Jabłka wzbogacają Twoją dietę w wiele witamin i w błonnik, 

abyś mógł zachować zdrowie … a teraz dają również światło! 

Możesz pomóc rodzinie udekorować stół do kolacji tymi 

zabawnymi świecznikami zrobionymi z chrupiących jabłek 

ekologicznych.

Potrzebujesz: 
duże organiczne jabłka, które mogą stać pionowo na stole · 

świeczki · papier woskowany · obieraczkę do ziemniaków i 

sok cytrynowy 

1. Używając wydrążarki do jabłek zrób otwór w środku jabłka, 

który będzie miał szerokość świeczki i będzie sięgał do 

połowy jabłka – poproś rodziców o pomoc! Zrób otwór tak 

prosto jak to jest możliwe i usuń wydrążoną część jabłka. 

2. Włóż świeczkę do otworu tak aby była ściśle dopasowana. 

Jeżeli otwór jest za duży, owiń świeczkę u dołu papierem 

woskowanym. 

3. Udekoruj jabłka, dokładnie rzeźbiąc wzory w ich skórce 

czubkiem obieraczki do ziemniaków (posmaruj wzory 

sokiem cytrynowym, aby nie nabrały brązowego koloru). 

4. Ustaw świeczniki wkoło na talerzu lub desce do krojenia i 

połóż je na stole.

Zawsze proś osoby dorosłe, aby zapaliły dla Ciebie świeczki.
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Jesienna zabawa 

pamięciowa 

Liście zmieniają kolory i niedługo nagie drzewa będą na co 

dzień przypominać nam o zimie. Oto świetna i prosta gra, w 

którą możesz pobawić się ze swoimi przyjaciółmi, aby spraw-

dzić swoją pamięć i zachować część tej magicznej pory roku na 

przyszłe zimne miesiące.

Potrzebujesz:
10 tekturowych kartoników o takiej samej wielkości · dwie 

ciężkie książki · papier woskowany i klej

1. Nazbieraj różnych liści na dworze. Wybierz co najmniej pięć 

par liści – na przykład dwa liście klonu, dwa liście dębu itd. 

2. Wysusz liście układając je płasko pomiędzy dwoma kawał-

kami papieru woskowanego i umieszczając nad nimi ciężką 

książkę. Pozostaw je tam przez 7–10 dni.

3. Kiedy liście całkowicie wyschną, weź tekturowe kartoniki i 

dokładnie przyklej po jednym liściu na każdym z nich.

4. Zaproś przyjaciół, aby razem pobawić się w grę pamięciową!JESIEŃ
12
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Kurtyna w górę! Gwiazdami 

przedstawienia są pacynki 

z kukurydzy!

Jesień to sezon na ekologiczną kukurydzę, warzywo pełne 

witamin i innych dobroczynnych substancji, które Cię 

wzmacniają. Ale ekologiczna kukurydza nadaje się nie tylko 

do jedzenia … możesz ożywić to złote warzywo jako gwiazdę 

teatru lalek.

Potrzebujesz:
kolbę kukurydzy z łupinami · drewniany patyk · filc, kolorową 

tekturę, duże nasiona lub orzechy · klej

1. Susz kukurydzę w suchym miejscu przez kilka dni. 

2. Kiedy kolby wyschną, poproś dorosłego, aby pomógł ci wbić 

drewniany patyk w płaski koniec kukurydzy.

3. Zostaw nitki kukurydzy na ostrym końcu kolby i delikatnie 

obierz łupiny, ale ich nie odrywaj. To będzie kołnierz 

Twojej pacynki.

4. A teraz pobudź wyobraźnię! Użyj kolorowej tektury, 

filcu, nasion, orzechów i kleju, aby stworzyć twarz Twojej 

kolby kukurydzy. 

Zbierz przyjaciół z ich kukurydzianymi pacynkami i zorgani-

zuj teatr lalek dla rodziny! JESIEŃ
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ZIMA

Ekologiczna restauracja 

dla … ptaków!

Na zewnątrz jest zimno i ptaki w Twojej okolicy mogą prze-

żywać trudny okres, próbując znaleźć coś nadającego się do 

jedzenia. A czemu by tak nie otworzyć dla nich ekologicznej 

restauracji? Pusty karton po ekologicznym mleku może stać 

się wykwintną restauracją dla ptaków, w której będą mogły 

delektować się swoimi posiłkami. 

Potrzebujesz:
czysty, pusty karton po ekologicznym mleku · nożyczki i farb-

ki · skrawki lub płaskie kawałki drewna · drewniany kołek lub 

gruby, prosty patyk · ekologiczne ziarno dla ptaków 

1. Pomaluj pusty karton po mleku i poczekaj, aż wyschnie. 

Potem wytnij „drzwi” po przeciwnych stronach kartonu, 

mniej więcej w jego połowie. 

2. Przyklej skrawki i kawałki drewna jako „dachówki” na 

dachu. Aby zrobić żerdkę, wykonaj otwory pod drzwiami i 

wsuń przez nie drążek lub patyk. 

3. Napełnij dno karmnika mieszaniną ziarna dla ptaków lub 

zrób swoją własną mieszankę łącząc różne ziarna ekologicz-

ne, takie jak ekologiczne ziarna słonecznika i kukurydzy.

4. Z pomocą dorosłego zawieś karmnik na druciku w widocz-

nym miejscu, ale w pewnej odległości od ogrodzenia lub 

słupków, aby zapobiec atakom drapieżników.
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ZIMA

Lodowaty łapacz słońca 

W ciągu długich zimowych miesięcy nie ma nic lepszego niż 

słoneczny dzień. Złap jasne promienie słońca lodowatym 

łapaczem słońca.

Potrzebujesz:
sznurówkę lub gruby sznurek · jednorazową miseczkę na ciast-

ko · wodę · nożyczki · ekologiczne pomarańcze lub cytryny

1. Złóż sznurówkę lub sznurek na pół i przełóż oba końce 

przez środek miseczki.

2. Dokładnie obierz pomarańcze i cytryny, tak aby skórki ode-

szły dużymi kawałkami. Wytnij z nich jeden duży krążek 

na „słońce” i kilka małych trójkącików na „promienie”.

3. Ułóż „słońce” i jego „promienie” w miseczce kolorową 

częścią do góry. Ostrożnie wlej wodę do miseczki, prawie do 

pełna. Wystaw ją na zewnątrz (jeśli jest wystarczająco niska 

temperatura) lub wstaw do zamrażalnika.

4. Kiedy woda zamarznie, wyjmij lód z miseczki i poproś 

dorosłego o zawieszenie go na niskiej gałęzi, gdzie może 

złapać słońce.
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