
Ekoprzewodnik 
po bezpiecznych 
zabawkach
Sprawdź zanim kupisz!

3 dni darmowej dostawy 
od sklepów z okazji Dnia Dziecka!

(22-24 V) 
zajrzyj
koniecznie!

e-book portalu 



Redakcja EKORODZICE.PL z okazji Dnia Dziecka wyruszyła 

w poszukiwaniu bezpiecznych zabawek. Specjalnie dla Was 

przygotowaliśmy listę najpopularniejszych certyfikatów i oznaczeń 

umieszczanych na polskich grzechotkach, pluszakach i klockach. 

Sprawdziliśmy także, jakie toksyczne niespodzianki kryją się 

w produktach dla naszych maluchów oraz czym się kierować podczas 

wyboru odpowiedniej zabawki. A dla zwolenników ekonomicznych 

i ekologicznych zakupów mamy coś wyjątkowego - 

w internetowych sklepach z asortymentem dziecięcym. Ich 

adresy znajdziecie na stronie  8.

3 dni Darmowej 

Dostawy 

Zainwestujmy w zdrowie dzieci.  Wybierajmy prezenty bezpieczne dla maluchów 

i przyjazne dla środowiska. Zabawki, które  pobudzają wyobraźnię i rozwijają 

kreatywne myślenie to doskonały wybór.  Jednak nie zapominajmy również 

sprawdzić, z jakich materiałów powstały. Mamy nadzieję, że nasz przewodnik 

okaże się dla Was źródłem inspiracji, a wskazówki w nim zawarte posłużą Wam za 

drogowskazy podczas buszowania w poszukiwaniu idealnego prezentu dla swojej 

pociechy. 
Życzymy powodzenia – kupujcie odpowiedzialnie!

Magdalena Tokarska i Jolanta Walczyk

Zespół Ekorodzice.pl
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Trzeba to wiedzieć... Uwaga na Toksyny
Przez większość dnia maluchy spędzają Na liście szkodliwych substancji 
czas ze swoimi zabawkami – w dzień się znalezionych w dziecięcych zabawkach 
nimi bawią, a w nocy z nimi śpią, dlatego widnieją: ftalany, metale ciężkie, 
trzeba to wiedzieć… formaldehyd, bromowane środki 

opóźniające palenie (BR), koloranty 
(barwniki azotowe), związki organiczne �Skóra dziecka jest znacznie 
cyny i wiele, wiele innych.  Jak w takim cieńsza niż dorosłego człowieka, 
razie chronić nasze dzieci przed tymi  dlatego też łatwiej przenikają przez 
toksynami?  Skład chemiczny zabawki nią szkodliwe substancje z zewnąt-
możemy sprawdzić wyłącznie w labora-rz, które są obecne wszędzie – w 
torium, ale znamy inne sposoby.zabawkach, mebelkach i odzieży.

Powąchajmy zabawkę. Jeśli jej �Organizm dziecka jest mniejszy 
zapach jest silny, nie wkładajmy niż dorosłego człowieka i już 
jej do koszyka. Mocna woń może niewielka ilość szkodliwych 
oznaczać, że z zabawki ulatniają związków chemicznych wystarczy, 
się szkodliwe substancje. aby mu zaszkodzić. 

Wybierajmy drewno nielakie-�Układ odpornościowy dziecka jest 
rowane. Dobrym pomysłem mogą jeszcze nie do końca wykształcony , 
okazać się zabawki używane –  w związku z czym  staje się bardziej 
z nich formaldehyd i rozpusz-podatny na działanie jakichkolwiek 
czalniki, przynajmniej w części, toksyn. 
już się ulotniły. 

�Dziecko ma przed sobą znacznie 
Kupujmy zabawki z materiału. więcej lat życia niż dorosły czło-
Jak wykazały badania prowa-wiek, a co za tym idzie – większą 
dzone przez Fundację Pro-test, szansę na to, by rakotwórcze dzia-
tego typu produkty są zazwyczaj łanie szkodliwych substancji zdą-
bezpiecznym wyborem – nie są żyło u niego wystąpić. Efekty 
zanieczyszczone toksynami.działania wykrytych w zabawkach 

toksyn są długofalowe – mogą 
pojawić się po latach. Pamiętajmy o praniu i czy- 

szczeniu zabawek – przynajmniej 
część szkodliwych substancji 
zostanie wtedy usunięta.

Źródło: "Zabawki a zdrowie dzieci" - wywiad z Piotrem Koluchem z Fundacji Pro-test
przeprowadzony na łamach portalu ekorodzice.pl



Domowe sposoby czyszczenia zabawek

ZABAWKI KĄPIĘLOWE – CZY WIESZ, ŻE TO WŁAŚNIE 
NA NICH HARCUJE NAJWIĘCEJ BAKTERII?

SPOSÓB I – MYCIE RĘCZNE
Potrzebujemy pół szklanki octu na litr ciepłej wody oraz 10 kropel 
olejku eukaliptusowego lub z drzewa herbacianego. W tak 
przygotowanej miksturze moczymy zabawki  przez około pół 
godziny. Następnie dokładnie je wycieramy i pozostawiamy 
na miękkim ręczniku typu frotte do całkowitego wyschnięcia. 

SPOSÓB II – PRANIE AUTOMATYCZNE
Raz na jakiś czas wrzucamy wszystkie kąpielowe zabawki do pralki, 
wlewamy  małą szklankę octu (ok. 200 ml) do przegródki na proszek 
do prania (w ten sposób dodatkowo czyścimy też wnętrze pralki) 
i wybieramy krótki program bez wirowania – trwa on mniej więcej 
15 minut. Po skończonym praniu zabawki umieszczamy w misce 
z czystą wodą i płuczemy, a następnie dokładnie wycieramy.

KSIĄŻKI I INNE PRZEDMIOTY, KTÓRYCH NIE 
PIERZEMY

Przed snem wkładamy książki do foliowej reklamówki, wiążemy 
i wsadzamy do zamrażarki – dzięki niskiej temperaturze 
pozbędziemy się zarazków. Następnego dnia rano wyciągamy 
zabawki.

MASKOTKI I SZMACIANE LALKI

Sprawdzamy metkę producenta i postępujemy według jego 
wskazówek. Jeśli maskotka może być prana w pralce, nastawiamy 
program do delikatnych tkanin. Jeśli na metce znajdziemy 
przekreślony symbol prania, do plastikowej torebki wsypujemy 
niewielką ilość sody oczyszczonej, wkładamy do niej zabawkę 
i kilkakrotnie potrząsamy opakowaniem. Gdy upłynie sześćdziesiąt 
minut, pozbywamy się proszku za pomocą szczotki lub odkurzacza.



nie ma ona ostrych kantów lub wystających 
elementów

nie odpadną z niej małe części (np. oczy misia – 
ryzyko połknięcia i udławienia)

nie ma za długiej linki (ryzyko uduszenia)

farbę lub lakier da się łatwo zdrapywać,

dostęp do baterii w dziecięcym telefonie 
i zabawkach na baterie nie jest zbyt łatwy.

Przed zakupem zabawki sprawdź czy ...

Certyfikaty – można im wierzyć czy nie?

Rodzice kupujący zabawkę dla swojej pociechy nigdy nie mogą być w 100% 

pewni czy jest ona w pełni bezpieczna, a tym bardziej ekologiczna. Istnieje znak 

CE, którym w Unii Europejskiej muszą być opatrzone zabawki dla dzieci do 14 

roku życia, jednakże symbol ten producent sam nanosi na swój wyrób lub na 

jego opakowanie. Znak CE nie jest więc ani certyfikatem bezpieczeństwa, ani 

świadectwem jakości. Jeśli chodzi o kwestie ekologiczne warto zwracać uwagę 

na certyfikaty FSC i PEFC. Jednakże te dotyczą tylko zabawek wykonanychz 

drewna i mówią nam o tym, że drewno wykorzystywane do produkcji zabawek 

pochodzi z odpowiedzialnie zarządzanych lasów. W przypadku zabawek 

wykonanych z tekstyliów warto zwrócić uwagę na certyfikat Oeko Tex 

Standard, który sprawdza czy użyty do produkcji materiał nie zawiera 

niektórych substancji szkodliwych dla zdrowia konsumentów,  w tym substancji 

prawnie zakazanych oraz związków chemicznych o znanym szkodliwym 

działaniu. W przypadku zabawek z materiałów najlepiej postawić 

na ekologiczną bawełnę, która nie zawiera wielu szkodliwych pestycydów 

(powiedzą nam o tym takie certyfikaty jak GOTS, Soil Association, Organic 

Exchange), a także na zabawki z materiałów z recyklingu. Często są one 

wykonane z nikomu już niepotrzebnych ubranek, kocyków i skrawków 

materiałów. Dzięki temu zyskujemy pewność, że do produkcji zabawki dla 

naszego dziecka nie zużyto wiele cennych  i nieodnawialnych  zasobów.

Maria Huma, 

prezeska Fundacji 

Kupuj Odpowiedzialnie.



CE – znak świadczący o za- FSC umieszczane jest na produktach z 
chowaniu wszystkich prze- drewna pochodzącego z lasów gos-
pisów obowiązujących podarowanych według ściśle okre-
w Unii Europejskiej. Umiesz- ślonych kryteriów. Gwarantuje ono 

czany jest obowiązkowo przez zgodność zabawek z ekologicznymi, 
producentów działających na rynku społecznymi oraz ekonomicznymi stan-
europejskim, ale nieweryfikowany przez dardami. Także etykieta z logo PEFC 
instytucje sprawdzające jakość. Z tej oznacza, że produkt został wytworzony 
przyczyny na znaku CE nie można pole- z surowców drewnopochodnych, które 
gać. pozyskano z certyfikowanych obszarów 

leśnych. 
TÜV GS – najczęściej 
nadawany dobrowol- Zabawki z materiałów 
nie znak certyfikacyj- Öko-TeX® Standard 
ny. To od dawna roz- 100 – certyfikat umiesz-

poznawany symbol bezpieczeństwa na czany na produktach 
produktach w Niemczech. Literowe tłu- tekstylnych, które są 
maczenie GS (Geprüfte Sicherheit) wolne od substancji szkodliwych, m.in 
oznacza sprawdzony właśnie pod wzglę- pestycydów, chlorofenoli, formal-
dem bezpieczeństwa. dehydu, barwników alergizujących, 

zabronionych barwników azowych 
Certyfikat Öko-Test – przy- i ekstrahowalnych metali ciężkich. 
znawany przez niemiecki 
magazyn założony w 1985 GOTS-Global Organic 
roku przez dziennikarzy. Textile Standard – symbol 
Certyfikat został stworzony znajdujący się na produktach 

przede wszystkim z myślą o czytelnikach z bawełny organicznej. Przy 
OKO-TEST. Na jego łamach oceniane są uprawie tego rodzaju ba- 
różne produkty –  w tym także zabawki wełny nie stosuje się pestycydów, 
dziecięce. Największy nacisk kładziony a odpowiedni kolor uzyskuje się tylko 
jest na bezpieczeństwo i zdrowie konsu- i wyłącznie przy użyciu barwników bez-
mentów oraz ochronę środowiska natur- piecznych dla zdrowia i środowiska.
alnego.

Fairtrade Organic Cotton 
Zabawki drewniane – certyfikat oznaczający 

FSC i PEFC – międz- produkcję  odbywającą się 
ynarodowe cer- z zachowaniem zasad 
tyfikaty środowiskowe Sprawiedliwego Handlu. 
rozpoznawalne na ca- Oznacza to, że rolnicy otrzymują 
łym świecie. Logo godziwe wynagrodzenie za swoją pracę, 

Te symbole można znaleźć na zabawkach
Zobacz, co oznaczają.



�Instytut Matki i Dziecka, pracownicy mają opiekę socjalną, ich 
prawa są respektowane, a do pracy nie �Centrum Zdrowia Dziecka, 
są wykorzystywane dzieci. Wszystkie �Państwowy Zakład Higieny. 
zabawki spełniają wymogi bezpie-

Ostatnio można spotkać także zabawki czeństwa EN 71 oraz CE, mają 
oznaczone ekoznakiem, który przy-niepowtarzalny wygląd, wspierają 
znawany jest przez Polskie Centrum lokalnych wytwórców, a sam proces 
Badań i Certyfikacji. Określa on produkcji nie powoduje wielkich 
wymagania jakościowe, zdrowotne zanieczyszczeń. 
i środowiskowe, jak również te do-
tyczące opisu i opakowania.

POLSKIE REKOMENDACJE
Najczęściej spotykane rekomendacje 
świadczące o bezpieczeństwie zabawek 
udzielane są przez ośrodki badawcze 
takie jak:

Domowe materiały do zabawy bez toksyn
Szukacie pomysłów na twórcze szale-
ństwo ze swoimi maluchami? Wspólnie 
z dziećmi przygotujcie materiały do 
zabawy bez toksycznych substancji. 
W ten sposób będziecie w stu procent-
ach pewni, że produkt jest bezpieczny, 
a w jego składzie nie ma żadnych tok-
syn. Poniżej kilka inspracjii - kliknięcie 
w wybraną propozycję przeniesie Was  
na stronę z przepisem:

�domowa ciastolina 

�masa solna 

�farba z buraka

�instrumenty muzyczne z grochem 

http://www.ekorodzice.pl/jak-zrobic-domowa-ciastoline-play-doh,72,86,778.html
http://www.ekorodzice.pl/masa-solna,72,86,1867.html
http://www.ekorodzice.pl/jak-zrobic-ekologiczna-farbe-z-buraka,72,87,809.html
http://www.ekorodzice.pl/zabawy-umuzykalniajace,72,87,1512.html


Z okazji Dnia Dziecka

3 dni darmowej dostawy 
od 22 maja (czwartek) do 24 maja (sobota)

W  tym czasie zrobisz zakupy, nie płacąc za koszty dostawy. Poniżej lista sklepów 
biorących udział w akcji. Uwaga! Każdy sklep indywidualnie ustala warunki promocji – 
przed zakupem każdorazowo zapoznaj się z zasadami. Klinij w logo i przenieś się na 
stronę sklepu!

www.tuliluli.eu www.tylkoklocki.pl www.zielonezabawki.pl

www.niczchin.pl www.pomocnicymamy.pl www.sklepmam.pl

www.kabum.pl www.kreatywnedziecko.eu www.kidstyle.pl

www.eko-zabawki-drewniane.plwww.ekoubranka.pl www.igolo.pl

www.ecomi.pl www.ecoshop.pl www.ekomaluch.pl

http://www.eko-zabawki-drewniane.pl
http://www.ekomaluch.pl
http://www.kabum.pl
http://www.tuliluli.eu/3805
http://www.kidstyle.pl
http://www.kreatywnedziecko.eu
http://www.niczchin.pl
http://www.zielonezabawki.pl
http://www.ecomi.pl
http://www.igolo.pl
http://www.ekoubranka.pl
http://www.ecoshop.com.pl/k275,ekodziecko.html
http://www.pomocnicymamy.pl
http://www.sklepmam.pl
http://www.tylkoklocki.pl


http://www.ekorodzice.pl

