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Днес е слънчева неделя. Малката Ели се 
разхожда с мама и татко в парка.
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Пълно е с деца. Те тичат, карат колела, играят на дама и 
похапват любимите солети, сладоледи и бисквити. 
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Ели се чуди защо опаковките от 
детските лакомства се търкалят 
по алеите и по тревата. 

Няма ли да задушат 
тревичките и цветята? 
Ех, ако имаше кой да „изяде” 
всички тези боклуци...

Изведнъж зад един храст нещо помръдва.
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Ели се приближава тихо, 
на пръсти.

Хрус, Хрус!

Хоп - синя ръчичка!

След нея пристига и издутото 
коремче на едно пухкаво и 
рошаво животинче.

Там има някой. Нещо се движи...

Хрус! Мляс!

То хруска нещо... Какво е това 
в устата му? Картонена 

кутия от бисквити!

Ммм, вкусно! Оообичам 
тънкия картон на 

бисквитените кутии!
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Кой си ти?

Казвам се Хартояд! 
Приятно ми е!

Разхождам се в парка и ям хартиените 
отпадъци, които хората хвърлят на земята. 
Но съм много мъничък и не успявам да събера 

всички боклуци в коремчето си.
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Здравей, Хартояд! Аз съм 
Ели, на 5 години съм.

Ти сигурно си добро момиче, 
Ели. Виждам, че не хвърляш 
празни опаковки по алеите.

Когато съм в парка, аз винаги 
изхвърлям отпадъците разделно 

в трите цветни контейнера на 
Екопак.

Оцвети!
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Хартиени  и картонени опаковки

Пластмасови и метални опаковки

Стъклени опаковки

Син:

Жълт:

Зелен:
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Докато Ели и Хартояд си 
говорят, от храста се чува ново 
„Хрус, хрус”. Там има още някой!

Подава се жълта ръчичка и 
една руса плитка.

Изведнъж изскача още едно 
човече. Я, това е момиченце! 
Тъкмо преглъща пластмасова 

бутилка.

Хрус!
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А ти коя си? 

Наричат ме Пластоядка, но много 
обичам да похапвам и метални опаковки. 
Да дъвча пластмасови  капачки  е  най-
голямото  щастие за  мен! 

И ти ли почистваш 
парка от отпадъци?

Да, 
заедно с моите 

братчета Хортояд и 
Стъклояд, който…

Оцвети!
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„Хрус, хрус!” се чува за трети път от 
храста. Оттам наднича гладко зелено 
човече, ококорено и с нащърбени зъбки.

То лакомо дъвче стъклена 
бутилка.

Вкуууусно!
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Оцвети!

Пластмаса и метал за жълтия,
стъкло за зеления
и хартия за синия.

Ние сме три гладни юначета,
сестричка и две братчета

с празни тумбачета.

Ние сме три гладни юначета,
сестричка и две братчета

с празни тумбачета.
Не пускай боклука навън, по тревата

 Изхвърлай разделно,
във кофа позната!
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Ели се смее радостно и ръкопляска 
на новите си приятели. Колко са 
забавни тези три животинчета!

Много е весело с вас!
Защо не съм ви виждала досега в 
парка?

 Защото бяхме мънички 
и стояхме при нашия 
грижовен татко Екопак.
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Той ни създаде и ни възпита 
да пазим природата...

...като събираме 
отпадъците разделно.
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Но вие сте толкова малки! 
Как е възможно да изядете 
всички опаковки в парка?

Не можем да изядем 
всички отпадъци 

наведнъж! 

Ще бъдем благодарни, 
ако децата и техните 

родители ни оставят 
храна в нашите 

къщички.

  Оцвети  трите контейнера на Екопак.
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На Ели й хрумва нещо. 
Тя се затичва към една пейка и казва 
нещо на децата там, после отива 
до друга групичка деца и така обикаля 
целия парк.

След  малко  децата  започват  да  
събират  опаковки  и  ги  носят  при  
трите  цветни контейнера.
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Децата разделят събраните отпадъци и 
започват да „хранят” контейнерите.

А къде са твоите 
гладни приятели?

Тръгнали са си. Ако им оставим храна в 
къщичките, те ще се върнат да я вземат. Синята къщичка 
е на Хартояд. Той яде само хартия и опаковки от  картон. 
Жълтата къщичка  е  на  Пластоядка  –  тя  обича  метал  и  
пластмаса.  Зелената  къщичка  е  на Стъклояд – той се храни 

само със стъкло.
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Когато свършват, паркът свети 
от чистота.

Оцвети!
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Утре Ели пак ще дойде в парка да нахрани 
новите си приятели.

Преди да си тръгне, 
Ели се обръща към 

контейнерите и едно 
от животинчетата й 

намига.

Ах, ето къде сте се 
скрили!
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Хартояд - син
Хартояд е пухкав косматко, 
който обича да преяжда 
с хартия и картон. Той е 
добродушен, винаги  усмихнат 
и много лаком. Любимите му 
лакомства са картонените 
опаковки.Стъклояд - зелен

Стъклояд е бааавен и спокоен. Той 
„надушва” стъклените отпадъци с 
антенките на главата си и бавно се 
търкулва към тях. Внимание, гладкото 
геройче може да се задави с металните 
капачки на стъклените бутилки! Ако 
има нещо, което стъклояд наистина 
не обича да яде, това са електрически 

крушки.

Пластоядка  – жълт
Тази руса хитруша с плитки е сестричка на 
Хартояд и Стъклояд. Понякога братята 
й я наричат Металоядка, защото обича 
да похапва и пластмаса, освен метал. 
Любимите лакомства на Пластоядка са 
метални кенчета и пластмасови бутилки.  
Пластоядка има чувствително коремче 
и затова обича празните опаковки да са 

чисти (без сокчета в тях).
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Помогни на героите на Екопак да достигнат любимите си 
лакомства!






