
Jak żyć z przyrodą w zgodzie? 
Styl życia wpływa na środowisko naturalne, w tym na wyczerpywanie zasobów naturalnych.  
Miliony lat temu rosły na Ziemi potężne rośliny, z których powstał węgiel kamienny i 
brunatny. Z innych organizmów powstała ropa naftowa i gaz ziemny. Te surowce do dzisiaj 
wykorzystuje człowiek. Węgiel przyczynił się do rozwoju wielu dziedzin przemysłu. W wielu
przypadkach energia elektryczna i cieplna w naszych domach, odzież, a nawet lekarstwa mają
związek z węglem. Jednak życie człowieka zależy głównie od spożywanych pokarmów. 
Dostarcza je Ziemia i jej organizmy. Człowiek wydobywa z Ziemi jej bogactwa mineralne, 
czerpie wodę, pozyskuje drewno z lasów, odławia ryby z mórz, zużywa ogromne ilości tlenu 
z powietrza. Natomiast daje Ziemi ścieki, odpadki, śmieci, spaliny... Skutki jego działań - to 
np.: wyczerpywanie się bogactw mineralnych, ubytek czystych wód, zmniejszanie się 
powierzchni lasów, śmierć wielu gatunków roślin i zwierząt, coraz więcej odpadów. 
Człowiek musi korzystać z zasobów przyrodniczych Ziemi, ale powinien to robić oszczędnie.

STRAŻNICY WODY

Co  możesz  zrobić  na  rzecz  oszczędzania
wody?

Nasze  hasła  zachęcające  do  oszczędzania
wody.

- podczas mycia zębów nalewamy wody do 
kubka, a kran zakręcamy,
- dobrze zakręcamy krany, aby nie kapała 
woda,
- obserwujemy krany - jeżeli pojawiają się 
przecieki, wymieniamy uszczelkę,
- korzystamy z krótkiego prysznica, a nie 
zkąpieli w wannie,
- staramy się używać pralki wtedy, gdy 
uzbiera się odpowiednia ilość rzeczy do 
prania,
- naczynia myjemy w komorze 
zlewozmywaka, a nie pod bieżącą wodą,
- warzywa i owoce myjemy w misce, wodę 
po umyciu możemy wykorzystać do podlania
roślin,
- działki i ogrody podlewamy wieczorem, aby
uniknąć szybkiego parowania wody z gleby

- Oszczędność wody w moim domu nie 
szkodzi nikomu!
- Nie marnuj wody, bo to składnik życia i 
urody!
- Każdy z nas wody potrzebuje, dlatego nią 
mądrze gospodaruje!
- Nie stracisz swej urody, gdy będziesz 
zmniejszał zużycie wody!
- Rozważne wody używanie - to nasze 
rodzinne zadanie!
- Ten tylko chwat, kto wody brat!
- Ochrona wody jest ochroną życia!

STRAŻNICY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Co  możemy  zrobić  na  rzecz  oszczędzania
energii elektrycznej?

Nasze  hasła  zachęcające  do  oszczędzania
energii elektrycznej

- używamy światła tylko wtedy, gdy jest 
nam potrzebne,
- kupujemy żarówki energooszczędne,
- włączamy radioodbiorniki, telewizory, 
komputery tylko wtedy, gdy z nich 
korzystamy,
nalewamy do czajników elektrycznych taką 
ilość wody, jaka jest nam potrzebna

- Każdego intryguje, gdy elektryczność się 
marnuje!
- Oszczędzając energię - oszczędzasz na 
wydatkach!

 



STRAŻNICY ODPADÓW

Co  możemy  zrobić  na  rzecz  zmniejszenia
ilości odpadów?

Nasze  hasła  zachęcające  do  zmniejszania
ilości odpadów

- segregowanie odpadów domowych, by 
wykorzystać ponownie surowce (butelki 
szklane, plastik, papier, metale),
- kupować artykuły pakowane w opakowania
wielokrotnego użytku, np. napoje w 
butelkach szklanych

- Człowieku młody - segreguj śmieci - a 
będziesz zdrowszy!
- Segregując odpady, myślisz o przyszłości 
nie tylko swojej, ale i swych dzieci!
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