EURÓPAI HULLADÉKCSÖKKENTÉSI HÉT – 2020
Az Európai Hulladékcsökkentési Hetet minden év novemberének utolsó hetében
rendezik meg. A fenntartható jövő érdekében 2009-ben indított kezdeményezés
résztvevő országai egy teljes héten keresztül sokféle formában hívják fel a figyelmet a
tudatos hulladékgazdálkodásra, a hulladék keletkezésének megelőzésére, a keletkezett
mennyiség csökkentésére, az újrahasznosítás fontosságára.
A témához kapcsolódva ajánlunk kölcsönözhető szépirodalmi alkotásokat és
ismeretterjesztő könyveket gyerekeknek és szülőknek.

Amikor a kukák világgá mentek - mai mesék a zöld jövőért
A kötetben 24 kortárs szerző által írt mesét olvashatsz
napjaink legégetőbb kérdéséről, a környezetvédelemről.

Bálint Mariann: Hulladék históriák - Klímamanó történetek
Mesekönyv a hulladékok alól, a kukád belsejéből, a
szemétdombok tetejéről! Kövesd végig, hogyan válik egy szép
gondolatból kézzel fogható valóság, és tedd a gyermeked
számára mindennapi kalanddá a szelektív hulladékgyűjtést, a
környezettudatosabb életet!

Gregusová, Andrea: Gréta
Gréta, a bálna, a tenger legnépszerűbb énekesnője egyik napról
a másikra elveszti a hangját. A víz alatti rendelőben rá kell
jönnie, hogy nem csak neki vannak gondjai. Amikor kiderül, hogy
az állatok a tengert elárasztó szemét miatt betegek,
összefognak, hogy cselekedjenek.

Eck, Janine: 100 dolog, amit a Földért tehetsz
Könnyen megvalósítható ötletek, hasznos tippek, amelyekkel
nemcsak óvhatod a bolygót, hanem szuperül szórakozhatsz is!

French, Jess: Micsoda pazarlás!
A kötet számos hasznos ötletet ad, mi mindent tehetsz azért,
hogy a Föld élhetőbb hely legyen.

Hecking-Schönberger-Sokolowski: A jövőnk most kezdődik
Legyél te is klímahős, és mentsd meg a világot!
Ismerkedj meg Greta Thunberggel, a lánnyal, aki úgy döntött,
felemeli a szavát mindannyiunk jövőjéért!

Labbé-Puech: Természet és környezetszennyezés
Az ember értelmének köszönhetően sok-sok olyan dolgot talált
ki, amely könnyebbé tette az életet. Úgy kezdte kezelni a
természetet, mint valami hatalmas tartályt, amelyből akkor
merít, amikor akar; mint egy óriási kukát, amibe bármit
beledobhat. A könyv segít elgondolkodni ezeken a kérdéseken.
Filózz te is velünk!

Kienle, Dela: A világ műanyag nélkül
Tégy egy időutazást, és repülj vissza 120 évet! Akkoriban még
nem létezett műanyag. Az ember fából vagy fémből készítette a
használati tárgyakat: a gombokat szarvból, a fésűket
teknőspáncélból állította elő…

Spilsbury-Kai: Bolygónk védelme
Gondoskodnunk kell a bolygónkról, ahogy ő gondoskodik rólunk.
Ha mindannyian megtesszük a kis lépéseket és apró
változtatásokat a Föld védelme érdekében, az végül meghozza a
kívánt eredményt.

Forgács-Dózsa: Bolygóvigyázók kézikönyve
Fogyasztói társadalomban élünk, s közben gondatlanul
elszennyeztük bolygónk légkörét, vizeit és talajait. Mi több,
csodálatosan változatos élővilágát elszegényítettük, s
veszedelmes éghajlatváltozást indítottunk el. A változás nem
könnyű. Hosszabb távú gondolkodást, összefüggések látását
igényli. Erre kell nekünk és gyermekeinknek felkészülni, s ehhez
nyújt óriási segítséget ez a könyv.

Zöld Panna: Virgonc Város ünnepel
Virgonc Városnak van egy különleges része: a Kuka Művek
Hulladéktelep. Tíz rendkívüli kukásautó arra is figyel, hogy
semmi ne történjen a városban, ami árthat a környezetnek:
szennyezi a levegőt, a vizeket, szeméttel árasztja el a tereket,
veszélyezteti az emberek életét.

Gre, Olga: Kupak hátán kupak
A könyvben szereplő apró tárgyak készítéséhez
újrahasznosíthatjuk a műanyag flakonok kupakját, amely úgyis a
kukába kerül. Mi lenne, ha a kupakokat nem dobnád ki, hanem
kedves kis figurákat készítenél belőlük? Próbáld csak ki!

Gre, Olga: Palackfigurák
A műanyag palackkal nagyon kényelmes dolgozni, és
valószínűleg minden háztartásban megtalálható. Ezért ne hajítsd
ki rögtön a kukába a kiürült palackokat!

Tószegi Judit: Ékszerek újrahasznosított anyagokból
A könyvben bemutatott ékszerek szellemiségükkel a
környezettudatos magatartásra, az egyszer használatos
csomagolóanyagok (petpalack, sörösdoboz stb.)
újrahasznosítására hívják fel a figyelmet, és adnak dekoratív
ötleteket.

Gara Mari: Farmer új szerepben
Sok-sok ötlet famerből készíthető használati tárgyakhoz. Gyűjtsd
össze a kidobandó farmeranyagokat és alkoss!

Gévai Csilla: Nagyon zöld könyv
Ökológiai lábnyom, túlnépesedés, klímaváltozás, passzívház –
ilyen és ezekhez hasonló fogalmakkal rendszeresen találkozunk
mi, felnőttek, mert a Föld megóvása égető ügyünkké vált az
utóbbi időben. Ez a könyv most a gyerekek számára is
érthetővé, kézzelfoghatóvá teszi ezt a problémát.

