
Sadź drzewa,
rozwiń umysł

Przewodnik po
programie edukacyjnym
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Co to jest TICCIT?
To program edukacyjny popularyzujący wiedzę o drzewach,
zrównoważonym rozwoju i środowisku – naprawdę wart zaangażowania
Twojego, Twojej firmy, Twojej społeczności i branży. Jeśli wolisz, może
posługiwać się jego pełną nazwą: Kartony z drzew, drzewa z kartonów.
Zwykle używamy skrótu „tick-it”. TICCIT daje Ci okazję do zakasania rękawów
i dokonania zmian w Twojej społeczności. Polega to na nawiązaniu kontaktu z

lokalną szkołą podstawową, gdzie Ty lub nauczyciel przekażecie dzieciom wiedzę o
drzewach, recyklingu i papierze. Prezentujemy gotowe do wykorzystania materiały; prezentację,
notatki i zajęcia praktyczne, jednak to dla Ciebie pozostawiliśmy najważniejszą (i dającą
największą satysfakcję) część: nauczanie i inspirowanie następnego pokolenia. Niniejszy
dokument bazuje na założeniu, że to Ty odwiedzisz szkołę i będziesz uczyć dzieci, ale
wszystko powinno pójśćdobrze także wtedy, gdy pracęwykona nauczyciel, pod warunkiem,
że otrzyma pełne informacje

Prawdziwa zabawa zaczyna sięw momencie, gdy Ty lub nauczyciel zakończycie prezentację.

Pomożesz dzieciom przygotować kartoniki z ich własnymi sadzonkami drzew. Dzieci

mogą zabrać drzewka do domu i wysadzić je do gruntu w kartonikach, ponieważ papier

jest biodegradowalny. Dorastające w Twojej społeczności dzieci – przyszłe pokolenie

konsumentów i promotorów ochrony środowiska – na własne oczy zaobserwują pełny

cykl „kartony z drzew, drzewa z kartonów”. Od poprzednich uczestników wiemy, jak

wspaniale jest obserwować dzieci uświadamiające sobie, że i one poprzez recykling

i przyjazne traktowanie środowiska mogą dokonać zmian w dzisiejszym świecie.

Gwarantujemy niesamowite przeżycie, zarówno dla nich, jak i dla Ciebie. 

Po prezentacji uczniowie powinni rozumieć:

● Korzyści z drzew dla cyklu życia na Ziemi

● Zalety opakowań na bazie papieru i ich przewaga nad opakowaniami plastikowymi
i innymi, mniej zgodnymi z ideą zrównoważonego rozwoju

● Jak produkuje się papier

● Jak z papieru powstają kartony

● Jak kartony ulegają rozkładowi na przestrzeni czasu

3

       D  R  Z  E  W  A        Z    K  A  R  T  O  N  Ó  W

       K  A  R  T  O  N  Y        Z          D  R  Z  E  W

    

Dwutlenek węgla
CO2

Tlen O2

fotosynteza      oddychanie

Jak drzewa pomagają nam w oddychaniu?
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Jak mogę wziąć udział?

Gotowi do zmiany swojej społeczności i następnych pokoleń za pomocą TICCIT? Oto jak

można to zrobić. Można wybrać termin wygodny dla siebie czy też dla szkoły, niemniej

idealny czas na spotkanie w szkole to raczej okres od października do lutego. Skontaktuj

się najpierw z lokalną szkołą podstawową, by ustalić datę Twojej prezentacji TICCIT;

potrzebny czas to najprawdopodobniej od jednej do dwóch godzin. Forma zajęć pozwala

pracować z grupą o dowolnej wielkości, pamiętaj więc o upewnieniu się co do liczby

dzieci, żeby zamówić sadzonki dla wszystkich. Trzeba też zdecydować, kto poprowadzi

spotkanie; Ty czy nauczyciel. Zamów młode drzewka z lokalnego centrum ogrodniczego,

szkółki ogrodniczej lub online. Byćmoże uda Ci się znaleźć parę szkółek dostarczających

sadzonki bezpłatnie, najrozsądniej jednak założyć, że trzeba będzie je kupić. Radzimy użyć

standardowego kartonu niepowlekanego produkowanego we własnym zakładzie i wycinać

zgodnie z załączoną wkładką. Ewentualnie można poprosić szkołę, by dzieci przyniosły

kartony po suchych produktach spożywczych i innych. (np. płatkach śniadaniowych,

ciastkach, makaronach), a my pokazujemy Ci, jak zrobić własne pojemniki na sadzonki

(patrz wkładka „Zrób własny pojemnik na sadzonkę”). Do zrobienia pojemnika idealne są

pudełka po płatkach śniadaniowych. 

Przed spotkaniem możesz wysłać notkę prasową do lokalnych mediów. Gazety i stacje

telewizyjne często postrzegają tego rodzaju wydarzenia jako doskonałąokazjędo pokazania

udziału uczniów lokalnych szkół w akcjach na rzecz środowiska. Jest to również doskonały

sposób polepszenia reputacji firmy w społeczności. Koniecznie dopilnuj, uzyskując

zezwolenie szkoły, żeby wszystkie zdjęcia zrobione w trakcie Waszych zajęć mogły być

wykorzystane w trwających działaniach promocyjnych TICCIT. Po zakończeniu akcji wyślij

komunikat prasowy z załączonymi zdjęciami o wysokiej rozdzielczości. Im bardziej

dopracowany artykuł wyślesz, tym większa szansa na jego opublikowanie. Ponadto wyślij

najlepsze zdjęcia z akcji na adres TICCIT@ProCarton.com w celu opublikowania ich na

stronie internetowej i w mediach społecznościowych. 
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Co będzie Ci potrzebne na początek

Kontakt z lokalną szkołą został nawiązany, koncepcja TICCIT objaśniona, posiadasz

zgodę i wyznaczaną datę spotkania (1-2 godziny). Tydzień lub dwa przed terminem

zapytaj nauczyciela lub w administracji szkolnej, co będziesz mieć do dyspozycji w dniu

spotkania. Wszystko, czego nie zapewniają, należy zabrać ze sobą. Oprócz sadzonki dla

każdego ucznia możesz przynieść:

● Kartony

● Ziemię doniczkową

● Łopatki

● Nożyczki

● Plakaty/materiały informacyjne

● Gazety, aby przykryć stoliki

● Bibułkę albo papier kuchenny do wyłożenia pojemników na sadzonki

● Inne materiały, takie jak różne rodzaje kartonu i opakowań kartonowych, zdjęcia 
Twojej firmy etc.

Musisz też sprawdzić, czy szkoła ma system AV lub projektor, których możesz użyć. Jeśli

nie, musisz pamiętać o przyniesieniu sprzętu ze sobą. Dopilnuj, aby spotkanie naprawdę

było interaktywne; zadawaj dzieciom pytania na każdym etapie.
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Nawiązać kontakt
ze szkołą i objaśnić

projekt

Uzyskać zgodę na
prowadzenie programu

21
Ustalić datę spotkania

w szkole

Przed spotkaniem
zgromadzić potrzebne
materiały – pamiętać o

zamówieniu wystarczającej
ilości sadzonek

Prowadzić działania
PR (kampania)

Lista kontrolna TICCIT

Drzewo zbiera się w lesie
podobnie jak uprawy pszenicy
z pól.

Drzewo przetwarzane
jest na drewno do
konstrukcji domów i
mebli, podczas gdy
drewno z trzebieży i
zrębki tra"ają do fabryk,
gdzie zamieniają się w
papier i karton.

Karton zostaje następnie
przekształcony w
opakowania kartonowe.

Po zasadzeniu nasion
lub sadzonek w kartonie
umieszczonym w ziemi
karton ulegnie
„biodegradacji” lub
zamieni się z powrotem
w zdrową glebę.
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Czego będę uczyć?

Spokojnie! Jeśli chodzi o treść prezentacji, dajemy Ci wszystko, czego potrzebujesz. Infor-

macje poniżej pomogą Ci w prezentacji, a zilustrują ją przygotowane przez nas w pro-

gramie PowerPoint slajdy. Rzecz jasna to przede wszystkim Twoja prezentacja, możesz więc

usuwać i modyfikować treść, albo dodaćwłasną!

Znaczenie drzew:

● Drzewa pochłaniają dwutlenek węgla wydychany przez nas i wydzielają tlen, 

który jest dla nas bardzo ważny, ponieważ nie możemy żyć bez tlenu.

● Drzewa to domy ptaków, wiewiórek, owadów i innych stworzeń.

● Drzewa zatrzymują glebę w miejscu, zapobiegając jej przemieszczaniu (erozji).

● Ulegające biodegradacji opadłe liście wzbogacają glebę.

● Korzenie drzew i liście usuwają zanieczyszczenia z powietrza i z ziemi.

● Są źródłem pożywienia (jagody, owoce, orzechy).

● Lasy umożliwiają aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu.

Wykorzystujemy drzewa, aby produkować:

● Drewno do budowy domów, mebli, gitar, ołówków etc.

● Produkty papierowe, takie jak ręczniki papierowe, papier toaletowy, gazety i 

opakowania kartonowe.

● Drewno i węgiel drzewny do gotowania i ogrzewania.

● Produkty uboczne produkcji wykorzystuje się do wytwarzania szerokiej gamy

innych produktów, od terpentyny i farb, aż do lekarstw i żywności!

Drzewa do produkcji papieru w Europie pochodzą głównie z lasów zarządzanych w

zrównoważony sposób. Wycięcie drzewa do produkcji papier skutkuje posadzeniem

nowych. W Europie sadzi się zwykle 3-4 nowe drzewa za każde zużyte. W rzeczywistości

lasy Europy powiększają się codziennie o obszar równy powierzchni 1 500 boisk do piłki

nożnej! Drzewa to uprawy takie same jak zjadane przez was owoce i warzywa.

6

Czego będę uczyć? C IĄG  DALSZY

Jak produkuje się papier:

● Drewno tnie się na kawałki o wielkości małych monet.

● Woda (czyli prawie połowa zrębków!) jest „odgotowywana” i zostaje mieszanka 
drobnych włókien drzewnych oraz „lignin”, naturalnego kleju sklejającego włókna.

● Ligniny są usuwane i zostają tylko włókna.

● Osuszane włókna drzewne (masa drzewna) formują papier.

Recykling papieru

● Recyklingując papier i karton wytwarzamy nowe produkty papierowe z materiałów 
raz już użytych, zamiast je wyrzucać.

● W procesie recyklingu wytwarzamy papier ze starych gazet, kartonów, tekturowych 
pudełek, książek, dokumentów i czasopism.

● Około 50% kartonów używanych w Europie produkowanych jest z włókien 
pochodzących z odzysku.

● W procesie recyklingu przetwarza się więcej papieru niż innych materiałów, 
uwzględniając szkło, plastik i metal.

● Papier można recyklingować od pięciu do siedmiu razy, zanim włókna osłabną i nie 
będą nadawały się więcej do użytku.

Zakład papierniczy Iggesund
Workington Mil

Zdjęcie za zgodą© Iggesund Paperboard.

Las sosnowy 

Zdjęcie za zgodą© Iggesund Paperboard.

Szpule kartonu

Zdjęcie za zgodą© Iggesund Paperboard.

Z drzew produkujemy...
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Pora na sadzonki

Przygotuj najpierw potrzebną przestrzeń, rozkładając stare gazety, a potem rozdaj kartony.

Wsyp ziemię doniczkową do wysokości około 3 cm od górnego brzegu kartonu. Wsadź

sadzonkęmniej więcej w połowie głębokości ziemi.

Na koniec nie zapomnij rozdać

„Instrukcji dbania o sadzonkę”

dla rodziców, aby wiedzieli,

jak prawidłowo dbać o swoje

sadzonki tworząc najlepsze

warunki dla wysadzenia.

Przed wysadzeniem

konieczne jest wykonanie

otworków w podstawie i

ściankach kartonów

(chyba że już zrobiono).

Dopilnuj też, aby sadzonki

wystarczająco podlano.

Czas na sadzenie i przemianę kartonów w drzewa

Pokażesz teraz dzieciom, jak użyć kartonów do wyhodowania nowych drzewek. Ta

część programu wprowadza pojęcie cyklu „kartony z drzew, drzewa z kartonów”,

pamiętaj więc o wyjaśnieniu wyrażenia „cykl życia opakowania kartonowego”.

1. Drzewo zbierane jest w racjonalnie zarządzanym lesie tak jak owoce lub warzywa.

2. W fabryce papieru drzewo przekształcane jest w papier i karton.

3. Z kartonu powstają kartonowe opakowania napełniane potem towarem i 

wysyłane do sklepu.

4. Po zużyciu produktu kartony można recyklingować albo ulegną rozkładowi, 

zmieniając się w zdrową glebę i pomagając rosnąć innej sadzonce drzewa.

Wycinka drzew
Produkcja papieru
i kartonu

Zużycie papieru
i kartonu

Recykling

Sadzenie
drzew

Znaczenie drzew

Zdjęcie za zgodą paperbox.org

© 2015 Paperboard Packaging Council.

Jak opiekować się sadzonką – instrukcja

Drodzy Rodzice/Opiekunowie!

Dziś Wasze dziecko nauczyło się, jak uprawia się i zbiera drzewa do produkcji papieru, a

następnie przetwarza je na odnawialne i nadające się do recyklingu materiały opakowaniowe.

W ramach niniejszego programu Wasze dziecko otrzymało również sadzonkę, którą zasadziło

w kartonowym pudełku. Ta sadzonka to brzoza brodawkowata, średniej wielkości drzewo

naturalnie występujące na terenie całej Europy. Ma ona jasnozielone trójkątne liście, białą korę

i zwisające gałęzie, które tworzą delikatny baldachim. Poniżej znajdziecie instrukcje, w jaki

sposób przygotować sadzonkę do wysadzenia do gruntu. Życzymy wiele przyjemności płynącej

z obserwowania drzewka w następnych latach!

1. Jeśli Wasze pudełko z sadzonką nie ma jeszcze otworków, należy wykonać nożem 

kilka nacięć na dnie i po bokach kartonu.

2. Sadzonkę należy podlać, po czym najlepiej umieścić ją na kilka dni w osłoniętym od 

wiatru i zacienionym od słońca miejscu i zaczekać aż okrzepnie.

3. Przy wybieraniu odpowiedniego miejsca na dworze pamiętajmy, że potrzebna będzie 

spora przestrzeń, bo sadzonka stanie się kiedyś dojrzałym drzewem. Jeśli nie istnieje

możliwość wysadzenia drzewka na zewnątrz, można posadzić je w dużym wiadrze 

lub ozdobnej donicy.

4. Aby uniknąć wysychania włośników na korzeniach, najlepiej nie wysadzać kartonu z 

sadzonką w jasny, słoneczny dzień, lecz zrobić to w dzień pochmurny, ewentualnie 

późnym popołudniem lub wczesnym wieczorem, po zachodzie słońca.

5. Wykopany w ziemi dołek musi być wystarczająco duży, żeby pomieścić karton.

6. Karton należy umieścić w dołku w taki sposób, aby wystawał nad powierzchnię 

gruntu na wysokość około trzech centymetrów, po czym delikatnie uklepać wokół 

niego kopczyk z ziemi. Ścianki kartonu będą chłonęły wodę w głąb gleby, natomiast

korzenie przebiją się przez dno pudełka.

7. Na początku należy podlewać sadzonkę mniej więcej litrem wody raz w tygodniu.

W miarę jak korzenie będą rosnąć coraz głębiej, należy wydłużyć okres między 

podlewaniem o kolejny dzień.

8. W efekcie karton ulegnie rozkładowi, a zostanie rosnące drzewko.

K ARTONY Z DRZE W -  DRZE WA Z K ARTONÓW
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Pro Carton zobowiązuje się do zamieszczenia w niniejszym Przewodniku po Programie

dokładnych informacji. Przewodnik opracowano w celu dostarczenia szkołom pomocnych

szczegółów o programie „TICCIT”. Pro Carton nie udziela gwarancji na dokładność informacji

oraz nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty, uszkodzenia lub niedogodności

powstałe w wyniku polegania na tych informacjach. Uczestnik podejmuje decyzję udziału

w programie TICCIT według własnego uznania i całkowicie na własne ryzyko.
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Opublikowano w 2018 przez Pro Carton

Pro Carton to Europejski Związek Producentów Kartonu i Opakowań Kartonowych,
którego celem jest promocja kartonu i opakowań kartonowych jako rozwiązań
zrównoważonych ekonomicznie i ekologicznie i które mają do odegrania ważną rolę w
naszym społeczeństwie.

Więcej informacji na www.procarton.com/ticcit/
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