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Dbanie o swój dom to dla wielu ludzi bardzo ważna rzecz. Jeśli coś się zepsuje - trzeba to 

naprawić, jeśli się nabrudzi - trzeba posprzątać. Gdyby zapomnieć o podobnych zasadach, to 
dom szybko staje się okropnym i brzydkim miejscem. Tak samo jest z przyrodą – jak się o tym 

nie pamięta, to sterty śmieci w końcu przesłonią widoki i nigdzie nie będzie już ładnie. 
 

Możesz chronić środowisko na wiele sposobów. Oto, kilka z nich: 
 

 Dzień bez samochodu – kiedy tylko możesz korzystaj z roweru, komunikacji miejskiej 
albo idź pieszo. 

 

 
 

 Unikaj plastiku – tylko jedna dziesiąta podlega recyklingowi, więc np. na zakupach 
staraj się wybierać produkty w szkle, puszkach albo papierowych opakowaniach. 

 

 
 

 Idź na zakupy z własną torbą – nie używaj jednorazowych woreczków. W wielu 
miastach znajdziesz sklepy, które sprzedają produkty, które możesz zapakować do swoich 

pojemników, np. warzywniaki. 
 



 
 

 Kupuj świadomie – nie bierz z półki czegoś, co prawdopodobnie znudzi cię za chwilę i 
trafi do kosza. Jeśli możesz, to kupuj i oddawaj rzeczy do ponownego użycia przez kogoś 

innego oraz wymieniaj się, np. grami lub zabawkami. Dobrym pomysłem są zakupy w 
miejscach takich jak: Second-hand, sklepy vintage, komisy, albo poprzez Internet. 

 

 
 

 Używaj wielorazowych zamienników – np. plastikowe szczoteczki do zębów zamieńcie 
na te wykonane z bambusa. Niezbyt dobrym pomysłem jest też np. korzystanie z 

jednorazowych sztućców i słomek, ale można je zastąpić np. takimi zrobionymi z kukurydzy! 
Rozejrzyj się: ile jeszcze jednorazowych rzeczy można zastąpić czymś trwalszym? 

 



 
 

 Segreguj śmieci – dobrze posegregowane mogą zostać użyte ponownie dzięki 
recyklingowi. 

 

 
 

 Naprawiaj zamiast wyrzucać - staraj się używać, to co już posiadasz, a jeśli coś 
wymaga naprawy, skorzystaj z pomocy fachowców lub spróbuj to naprawić samodzielnie. 

Skarpetka zacerowana własnymi rękami przysporzy wiele radości i dumy  
 



 
 

 Sprzątaj naturalnymi środkami czystości – pogadaj z domownikami o ekologii i nakłoń 
ich do zastąpienia chemicznych środków czystości własnoręcznie przygotowanymi 

produktami. Wystarczy ocet, soda oczyszczona i cytryna. Można np. wpisać zapytanie w 
Internecie, a pojawi się potrzebny w tej chwili sposób czyszczenia. 

 

 
 

Jeśli ruszysz głową, to dasz radę w prosty sposób pomóc naszej planecie! 
Zajrzyj do drugiej części, aby dowiedzieć się więcej. 
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