4. KOSZ NA MAKULATURÊ
Potrzebne bêd¹: du¿e (raczej wysokie ni¿ szerokie) tekturowe pud³o, kolorowy papier,
kolorowe gazety, farby lub flamastry, klej.
Sprawd czy pude³ko ma mocne dno, jeli nie, musisz je wzmocniæ dodatkow¹ tektur¹.
Oklej pud³o tak aby pasowa³o do miejsca w którym ma staæ. Mo¿esz je ozdobiæ zdjêciami
z gazet, kolorowym papierem lub pomalowaæ. Jeli z pud³a ma korzystaæ wiêcej osób
a nie tylko Ty, pamiêtaj ¿eby na pude³ku napisaæ instrukcjê korzystania, nie wszyscy
wiedz¹ jaki papier nadaje siê do powtórnego wykorzystania. Opisz dok³adnie co mo¿na
a czego nie nale¿y wrzucaæ do pojemnika.

Do
pojemnika na
papier wrzucamy tylko:
gazety, czasopisma, katalogi
listy, papier do pisania, zeszyty, ksi¹¿ki,
torebki papierowe, papier pakowy, kartony,
pude³ka, tekturê.
Wszystkie te rzeczy musz¹ byæ czyste!
Nie mog¹ zawieraæ ¿adnych metalowych
czy plastikowych elementów
(np. zszywki, ok³adki)!
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Do pojemnika na papier nie mo¿na wrzucaæ:
kartonów po mleku, napojach, sokach, ksi¹¿ek z grubymi ok³adkami
kalek oraz papieru samokopiuj¹cego, papieru termicznego i do faxu
papieru kredowego, papieru z elementami foliowymi (np. koperta z okienkiem)
zabrudzonego lub t³ustego papieru, opakowañ z papieru powlekanego
artyku³ów i papierów higienicznych, pieluch jednorazowych, podpasek
celofanu, tapet, worków po cemencie, gipsie.

Wystawê ogl¹daæ mo¿na w godz. 9.00-15.00
od 1 do 21 grudnia 2004 r. w Akademickim
Orodku Inicjatyw Artystycznych "Teatr 77",
£ód, ul. Zachodnia 54
Opracowanie i rysunki: Gosia widerek

Wystawa edukacyjna

PAPIER - MAKULATURA - METAMORFOZY

1. WYKORZYSTUJ¥C DANE STATYSTYCZNE DOKONAJ OBLICZEÑ.

W Polsce rocznie produkuje siê ok. 2,5 mln ton papieru i tektury. Ile drzew trzeba
wyci¹æ ¿eby wyprodukowaæ 2,5 mln ton papieru, zak³adaj¹c, ¿e do wyprodukowania
jednej tony papieru potrzeba 15 drzew?

Ile drzew rocznie mo¿na by zaoszczêdziæ, gdyby do produkcji papieru u¿ywano 1/3
pulpy drzewnej a 2/3 makulatury?

Statystyczny Polak wyrzuca rocznie 350 kg mieci z czego 1/5 to papier i tektura. Ile
kilogramów papieru i tektury wyrzuca statystyczny Polak?

Niestety z tego tylko ok. 25 kg przekazywanych jest do recyklingu. Ile kilogramów
papieru i tektury ka¿dego z nas rocznie bezpowrotnie ginie na wysypisku?

W £odzi mieszka ok. 780 tys. mieszkañców, ka¿dy z nich zu¿ywa 70 kg papieru rocznie.
Policz ile papieru rocznie zu¿ywaj¹ £odzianie?

Gdyby papier ten produkowany by³ bez u¿ycia makulatury ile drzew by³oby
potrzebne do jego wyprodukowania?

Ka¿dy £odzianin przekazuje rocznie 25 kg makulatury do ponownego wykorzystania.
Ile makulatury trafia do recyklingu rocznie w £odzi?

Z 10 ton makulatury mo¿na wytworzyæ 9 ton papieru. Ile papieru mo¿na wyprodukowaæ
z makulatury zebranej w ci¹gu roku przez £odzian?

Ile £odzianie oszczêdzaj¹ w ten sposób drzew?

2. PLAKAT

Wykorzystuj¹c dane liczbowe z pierwszego zadnia narysuj plakat zachêcaj¹cy do
odpowiedzialnego u¿ywania papieru.

3. POMYS£Y
Zu¿yty papier mo¿na wykorzystaæ na wiele sposobów. Poni¿ej prezentujemy kilka
pomys³ów wykorzystania starego papieru. Jeli masz inne pomys³y dopisz je na
koñcu listy. Zachêcamy do twórczego dzia³ania!
Kolorowy papier
Czêsto w domach znaleæ mo¿na stare kolorowe gazety, kolorowe foldery, ulotki reklamowe, opakowania. Mog¹ one wietnie zast¹piæ
papier kolorowy wykorzystywany np. na lekcjach plastyki. Wszystkie te rzeczy posiadaj¹
mnóstwo odcieni, wzorów. Mo¿esz je wykorzystaæ do wykonania obrazka, kartki wi¹tecznej, laurki, zak³adki.

Potrzebne rzeczy: brystol, kolorowe gazety, no¿yczki, klej. Z brystolu wytnij
prostok¹t o wymiarach ok. 20/15 cm. z³ó¿ na pó³. Z gazet wytnij w zale¿noci od
przeznaczenia kartki choinki, gwiazdki, kurczaczki, kwiatki, Przyklej na kartkê, wewn¹trz
napisz ¿yczenia.
Stare koperty
Mo¿na je wykorzystaæ ponownie do przechowywania ró¿nych rzeczy w domu. Mo¿na je tak¿e
ponownie wys³aæ, w miejscu adresata wystarczy
nakleiæ karteczkê z nowym adresatem.

Potrzebne rzeczy: zu¿yta koperta, czysty papieru, no¿yczki klej. Z papieru wytnij
prostok¹t wielkoci koperty. Naklej go na kopertê zaadresuj i ozdób kopertê.
Papier mache
Z masy papierowej mo¿esz wykonaæ niezwyk³e rzeby, maski, zabawki i naczynia. Masê mo¿na przygotowaæ na dwa sposoby. Jeden polega na namoczeniu w ciep³ej wodzie drobnych kawa³ków gazet przez kilka godzin, zmiksowaniu ich i wymieszaniu z klejem zrobionym z m¹ki ziemniaczanej. Druga metoda polega na oklejaniu formy warstwa po warstwie paskami papieru. Papier na paski lepiej
drzeæ ni¿ ci¹æ - wycinane paski nie³adnie odznaczaj¹ siê na gotowych naczyniach.
Paski moczymy w ciep³ej wodzie oko³o 15 minut. Papier mache nadaje siê do wyklejania misek, talerzy, masek. Wysuszone przedmioty mo¿na malowaæ.
Origami
Z papieru mo¿na wyczarowaæ niezwyk³e zwierzêta, przedmioty. Wystarczy kartka
papieru, du¿o precyzji i trochê czasu. Sk³adaj¹c pojedynczy arkusz papieru mo¿na
stworzyæ nieskoñczenie wiele trójwymiarowych modeli. Znajd w internecie wzory
do sk³adania. Mi³ej zabawy!

Potrzebne rzeczy: sztywny papier np. z kalendarza, no¿yczki, klej.
Z papieru wytnij kopertê (schemat obok) wymiar koperty to
12,5 cm + skrzyde³ka do sklejenia. Z³ó¿ a nastêpnie sklej boki koperty.
Mo¿esz j¹ dodatkowo ozdobiæ.

Pude³ka, zabawki, ramki
Spróbuj wykonaæ ze starych pude³ek, pocztówek, opakowañ, gazet: pude³ko na drobne
przedmioty (spinacze, guziki, koraliki, kredki,
¿etony). Z grubszego papieru mo¿esz zrobiæ
piêkne koperty na p³yty CD, ramkê do zdjêæ, teczkê na rysunki. Z delikatnego kolorowego papieru zrób zabawki na choinkê, latawiec, ozdoby do powieszenia pod
sufitem anio³ki lub samoloty.

Potrzebne rzeczy: brystol, kolorowy papier np. z gazety lub
kalendarza, no¿yczki, klej. Z papieru wytnij prostok¹t tak, by po
z³o¿eniu by³ o 2 cm wy¿szy i szerszy ni¿ zdjêcie. Wytnij otwór
okr¹g³y, prostok¹tny, w kszta³cie serduszka czy chmurki, ale
mniejszy ni¿ zdjêcie. Oklej przód ramki kolorowym papierem.
Wklej zdjêcie, z³ó¿ a nastêpnie sklej ramkê na marginesach.
Jeli ramka ma byæ wisz¹ca - przyklej z ty³u haczyk z drucika lub nitki. Jeli ma staæ, wytnij podpórkê i z³ó¿ jak
na rysunku i przyklej z ty³u ramki.

Stare notatki
W biurach, a tak¿e coraz czêciej w domach zbieraj¹ siê sterty papieru z ró¿nymi
b³êdnymi lub ju¿ niepotrzebnymi wydrukami z drukarek. Zamiast je wyrzucaæ zbieraj
je i wykorzystuj drug¹  czysta stronê. Mo¿na na niej drukowaæ, robiæ notatki, rysowaæ. Podobnie postêpuj z zeszytami, czêsto po zakoñczeniu roku szkolnego okazuje siê, ¿e zeszyty nie zosta³y zapisane do koñca. Jeli nie bêdziesz korzystaæ z tego
samego zeszytu w nastêpnej klasie, wyrwij i zachowaj czyste kartki na notatki lub
rysunki.

Potrzebne rzeczy: pude³ko lub tektura do zrobienia pude³ka, kolorowy papier np. z gazety
lub kalendarza, kredki, mazaki, no¿yczki, klej. W wieczku pude³ka
wytnij pod³u¿ny otwór d³ugoci ok. 3 cm. Ozdób pude³ko wg w³asnego
pomys³u np. narysuj cia³o zwierzêcia, z papieru wytnij jego pyszczek i
ogon i przyklej, albo wytnij kwiatek, naklej na wieczko, na bokach
naklej lub narysuj listki.

