
Pieniędzy oszczędzanie,
środowiska szanowanie



Niezła rada-
kasa wpada

Wspólne środowisko naturalne – zagadnieniem jest 

globalnym

Warto często o nim mówic - aby sensu nie zagubić.

Warto w szkole przypominać - do ochrony się

przyczyniać,

Wspomnieć słówkiem podczas lekcji – nie potrzeba jest 

prelekcji

Na fizyce I na chemii - pomóc można Matce Ziemi

Na przedmiotach zawodowych – eko transport 

wspomnieć nowy

A na matmie - ważna sprawa - niezła z tego jest zabawa

Można liczyć ile kaski - zaoszczędzi się bez łaski

Gdy się właczy oszczędzanie z środowiska szanowaniem



Słodka woda 
na wagę złota,
wie o tym 
każda ziemska 
istota

Oszczędzaj wodę - zmniejszysz rachunki, 

a oszczędności wrzuć do skarbonki:

- szybki prysznic zdrowia doda- choćby nawet zimna 

woda

- myjesz zęby, zakręć kurek – bo ucieka groszy ciurek

- gotuj w garnku pod przykryciem, wtedy mniejsze jest 

zuzycie

- kupuj sprzęt wysokiej klasy, zaoszczędzisz sporo kasy

-przemysl sprawę perlatora (kasa wpadnie ci do wora)



Wyłącz 
światło na 
godzinkę , 
kasą wnet 
zapełnisz 
świnkę

Ogranicz zużycie prądu w swoim 

mieszkaniu., a będziesz ekspertem w kasy 

oszczędzaniu:

- wyłącz tryb czuwania w swoich odbiornikach- nieststy 

zbyt wiele wtedy kasy znika

- właczaj zmywarkę gdy jest zapełniona - niech nie 

ucieka bez sensu mamona

- nie zostawiaj ładowarek w kontakcie bez podpięcia, bo 

prąd tez ucieka, rachunek się zwiększa

- wymień sprzęt domowy na klasę A z plusami, bo 

stary sprzęt pobiera energię strumieniami



Jazda samochodem 
sporo nas kosztuje. 
Ale przede 
wszystkim 
środowisko truje

Jazda samochodem to super wygoda -

zabierz pasażera , kasy przeciez szkoda:

-zabierz pasażerów, dorzucą do benzyny - zaoszczędzisz 

kasę - zmniejszą się spaliny

- korzystaj z autobusów , tranwajów I pociągów, wydasz 

mniej niż na paliwo – odczytasz to z wyciągów

- zmień auto na takie , co małe ma spalanie, wtedy 

więcej kasy na koncie zostanie



Nie marnuj 
jedzenia, bo sporo 
kosztuje,
ludzkość jednak 
często za wiele 
kupuje.

Rób przeglądy lodówek - niech nic się nie 

zmarnuje, koniec ważności 

terminu złotówki ujmuje:

- ogranicz zakupy nie kupuj w nadmiarze – ile 

zaoszczędzisz- czas szybko pokaże

- kupuj produkty od polskich dostawców, napędzisz 

gospodarkę - posłuchaj w tym znawców

- nie pakuj w reklamówki- one tez kosztują, poza tym 

środowisko mocno degradują

- naucz się trendu: zero waste w życiu - będziesz wtedy 

trendy w codziennym obyciu

- nie kupuj napojów w trującym plastiku – nie są wcale 

tanie – więc kasa z konta znika



Recykling 
odpadów -
oszczędności 
buduje,
a przy tym 
przyrodę wokoło 
ratuje:)

Przetwarzaj co możesz - wykorzystuj 

odpady – przeciez głowę masz nie od 

parady:

- z butelek rób piękne dla kwiatów wazony – kasa ci 

zostanie , nie będziesz zaskoczony

- zbieraj bioodpady- bedą na działeczkę , a ty 

zaoszczędzisz niejedną złotóweczkę

- zrób masę papierową do zabawy sie nadaje , a w 

kieszeni znów kilka złotówek zostanie

- Z puszek metalowych mozna stworzyć cuda: świeczniki 

, kwietniki – na pewno się uda

- nie wyrzucaj wosku - będzie nowa świeczka A tobie do 

kieszeni wpadnie złotóweczka



Czyste środowisko -
do bogactwa blisko

Ochrona środowiska to szeroki temat,

w perspektywie czasu niewiele się zmienia.

Jednak życie EKO czas zacząc od siebie

Można tym pomóc lasom oraz glebie.

Czas spojrzeć na życie z innej perspektywy

szanować przyrodę powinien kto żywy.

Prawda jest jedna – chyba wszystkim znana:

Od czystego środowiska krok jeden do oszczędzania


