
„Nasza ekologiczna torba” 
 

Pomysł pojawił się w listopadzie. Właściwie to jednocześnie, 
jakby intuicyjnie zaczęłyśmy rozmawiać z mamą Matyldy  
o tym, aby zrealizować pomysł w nowym roku w grupie 
Krasnali. Otóż mama Matyldy, dziewczynki z oddziału II, 
wpadła na pomysł zorganizowania warsztatów artystycznych 
dla dzieci, które jednocześnie mogłyby realizować treści 
edukacji ekologicznej. Przez parę tygodni zastanawiałyśmy 
się nad przebiegiem warsztatów, nad tym, jak one mają mieć 
formę i co chcemy poprzez warsztaty dzieciom przekazać. 
Po ustaleniu wspólnej, końcowej wersji, 28 lutego 2011 roku, 
zaraz po śniadaniu, do naszej sali przyszła mama Matyldy ze 
swoją przyjaciółką, panią Madzią, oraz mamą Antosia. Mama 
Matyldy i pani Magda opowiedziały dzieciom, co będziemy 
robić, jaki jest cel posiadania i używania ekologicznych toreb 
wielokrotnego użytku. Pokazały również w jaki sposób można 
ciekawie ozdobić swoją torbę. Dzieci zadawały wiele pytań 
dotyczących zasadności używania takiej torby, a mama 
Matyldy i pani Magda w sposób wyczerpujący wyjaśniły 
dzieciom dlaczego tak ważne jest zrezygnowanie z foliowych 
torebek na rzecz swoich nowych ekologicznych toreb. Muszę 
przyznać, że forma opowiadania, ekspresja i bogata mimika 
samych opowiadających ogromnie poruszyły dziecięcą 
wyobraźnię. Dzieci słuchały z zapartym tchem. Następnie 
cała grupa, została podzielona na mniejsze zespoły, którymi 
zajęły się obydwie mamy i pani Magda. Przy stolikach, każde 
z dzieci otrzymało własną płócienną, ekologiczną torbę 
wielokrotnego użytku, oraz zestaw farb akwarelowych do 
malowania na materiale. Mama Matyldy, wykorzystując swój 
talent plastyczny i niezwykły zmysł artystyczny pokazała 



dzieciom masę pomysłów na ozdobienie swojej własnej 
ekologicznej torby. Tak więc, dzieci stemplowały na torbach 
własnoręcznie wykonanymi stemplami z ziemniaków, malowały 
pędzlami według własnego pomysłu, odbijały gotowe szablony 
a następnie malowały je wałkami z gąbki. Do wyboru były 
także odbijanki z suszonych liści. Każda torba została 
podpisana imieniem dziecka. Na koniec wszystkie dzieci 
otrzymały album, książkę z instrukcją obsługi torby, oraz 
wskazówkami jak postępować na co dzień ekologicznie. 
Książeczkę własnoręcznie wykonała pani Madzia. Muszę 
przyznać, że jest to osoba niezwykle uzdolniona plastycznie, 
której zamiłowanie do działań artystycznych niewątpliwie 
udzieliło się wszystkim uczestnikom warsztatów. Myślę, że 
warsztaty była absolutnie niezwykłym przeżyciem dla dzieci. 
Rozbudziły ich wyobraźnię twórczą, rozszerzyły wiedzę na 
temat tego jak można żyć nie niszcząc środowiska. Stanowiły 
również  okazję do samodzielnego wykonania własnej, 
niepowtarzalnej torby. Dzieci najbardziej dumne były  
z efektów swojej własnej pracy. Serdecznie dziękuję mamie 
Matyldy, mamie Antka i pani Magdzie za chęci, za pomoc, za 
zaangażowanie, jednocześnie zapraszam do obejrzenia zdjęć 
z warsztatów, umieszczonych w galerii. 

Katarzyna Kantarska  
Oddział II 


