
KLIMAT 

CHROŃMY 



JAK MOŻNA OSZCZĘDZAĆ 
ENERGIĘ I JAKIE SĄ 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA 
ENERGII? 

TEGO DOWIEMY W 
NASTĘPNYCH SLAJDACH. 

ZAPRASZAMY! 



WIATRAKI 
Elektrownie wiatrowe są alternatywą dla elektrowni 
węglowych i jądrowych. Energia produkowana przez 
wiatraki jest tanim i ekologicznym sposobem na 
pozyskiwanie prądu. Z tego powodu w naszym 
województwie stale pojawiają się nowe wiatraki np. 
w Sokole - gmina Sobolew. 



RECYKLING 

Recykling to wykorzystywanie zużytych 

odpadów z tworzyw sztucznych, szkła i 

papieru do powstania pełnowartościowych 

produktów. Zarówno w miejscach 

użyteczności publicznej jak i w domach 

stosuje się segregację śmieci.     



ŻARÓWKI LED 
Używając żarówek 

energooszczędnych 

przyczyniamy się do 

mniejszego zużycia 

energii elektrycznej, a 

tym samym do 

ochrony środowiska. 



TORBY 

EKOLOGICZNE  
Stosowanie toreb 

ekologicznych staje 

się coraz bardziej 

popularne i modne. 

Są one wielorazowego 

użytku, wygodne, ale 

przede wszystkim nie 

zanieczyszczają 

środowiska, kiedy się 

zużyją. 



KOLEKTORY 

SŁONECZNE  

Stale przybywa 

dachów, na których 

widnieją kolektory 

słoneczne. Energia 

przez nie 

produkowana 

pochodzi od słońca 

i nie niszczy naszej 

planety. 



TERMOSTAT 
Termostat jest 

urządzeniem dzięki 

któremu możemy 

zaoszczędzić energię 

cieplną, a tym samym 

ograniczyć produkcję 

dwutlenku węgla do 

atmosfery.  



KOSMETYKI 

Aby chronić atmosferę 

przed produkcją ozonu 

powinniśmy używać 

kosmetyki i produkty, 

które nie są w aerozolu.  



URZĄDZENIA 

ELEKTRYCZNE 
Coraz częściej 

możemy spotkać 

urządzenia 

codziennego użytku o 

niskim złóżcie energii, 

tak zwane A+++, A++, 

A+, A. Obniżają one 

nasze rachunki, a 

podwyższają stopień 

czystości powietrza. 



WODA 
Musimy pamiętać o 

roztropnym 

korzystaniu z wody, 

czyli zakręcaniu 

kranu w przerwach 

podczas jej używania. 

Oszczędne 

korzystanie z wody 

chroni nasze zasoby. 



SPOSÓB 

PORUSZANIA SIĘ 
Stale wzrasta liczba 

samochodów na naszych 

drogach, a tym samy 

przyczyniają się one do 

zanieczyszczenia 

powietrza. Dlatego ważne 

jest zastępowanie ich 

transportem publicznym, 

rowerem lub chodzeniem 

na piechotę. 



TELEFON 
Każdy nowszy telefon 

lub tablet posiada 

opcje: „Oszczędzanie 

energii”. Dzięki tej 

możliwości nasz 

sprzęt dłużej 

wytrzyma bez 

zasilania. 



O ZDJĘCIACH Z SLAJDU: 

1.Wiatrak znajduje się w Sokole gm. Sobolew zdjęcie z grafiki -
http://podlasie24.pl/upl/articles/1111ef432565056c51493ae87d1c05b8.jpg 

2.Kosze znajdują się w naszej szkole, zdjęcie naszego autorstwa. 

3.Żarówki LED – zdjęcie z grafiki - http://www.pieniadzepodkontrola.pl/wp-
content/uploads/2015/03/zarowki-led.png 

4.Kolektory-znajdują się na ulicy Maciejowickiej w Sobolewie, zdjęcie naszego 
autorstwa. 

Reszta zdjęć również jest naszego autorstwa. 

Wszystkie fotografie są z gminy Sobolew. 
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KONIEC 

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! 
      

 

 

 

                   PRACE WYKONAŁY NATALIA CHOLEWA I FAUSTYNA ZABIELSKA 

 


