Działania, które może podjąć każdy z nas, by poprawić stan
środowiska naturalnego.
(opracowali uczniowie klasy siódmej)
Podczas lekcji geografii uczniowie klasy siódmej omawiali problemy związane z
zanieczyszczeniem środowiska przyrodniczego. Każdy uczeń zaproponował działania, które
jego zdaniem są ważne i możliwe do zrobienia w codziennym życiu. Wszystkie pomysły
zebraliśmy i prezentujemy, by zachęcić wszystkich mieszkańców do stosowania.


Segregowanie śmieci i nie wyrzucanie ich w miejscach do tego nie przeznaczonych,
np. w lesie



Oszczędzanie prądu – gaszenie światła po wyjściu z pokoju, wyłączanie telewizora,
radia i komputera, gdy już nikt z nich nie korzysta.



Oszczędzanie wody, zamiast nalewać bardzo dużo wody do wanny, mogę nalewać jej
mniej lub umyć się pod prysznicem; zakręcać kran, gdy myjemy zęby.



Zabieranie na zakupy własnej materiałowej torby, wielokrotnego użytku, aby nie
pakować produktów w plastikowe torebki ze sklepu.



Robienie soków i dżemów z własnych owoców.



Zbieranie deszczówki do podlewania ogrodu.



Plastikowe butelki należy zgniatać aby zajmowały mniej miejsca;



Zamiast prosić mamę aby zawiozła mnie autem, mogę skorzystać z roweru;



Oddać, lub sprzedać małe ubrania i inne rzeczy zamiast wyrzucać – jeśli nie są już
potrzebne



Zamiast używać jednorazowych naczyń, mogę zamienić je na wielorazowe



Nie kupować jeżeli, nie muszę;



Mogę dzielić się tą wiedzą z innymi;



Sadzić drzewa i inne rośliny i dbać o nie.



Staraj się korzystać z ekologicznych środków transportu. Jeśli masz do pokonania
krótki dystans chodź na piechotę lub jedź rowerem. W ten sposób przyczyniasz się do
mniejszego zatrucia powietrza.



Jeśli nie korzystasz już ze swoich zabawek, gier, książek – zamiast je wyrzucić
pomyśl, może jest ktoś inny, komu mogłyby się przydać. W ten sposób możesz
sprawić komuś przyjemność! Przyczyniasz się także do ochrony zasobów środowiska
naturalnego .



Kupowanie produktów ze znakiem że opakowanie zostało stworzone z recyklingu



Zakładanie odnawialnych źródeł energii jak: fotowoltaika, kolektory itd.



NIE SPALAJ ŚMIECI W PIECU. NIE WYPALAJ TRAW.

