
KRĄG TEMATYCZNY- OCHRONA ŚRODOWISKA
 Temat: Jak oszczędzać energię. 

 Proste sposoby oszczędzanie energii 
 

 

PRZECZYTAJ 

1. Wyłączaj z kontaktu sprzęty elektroniczne, jeśli ich nie używasz – to jedna z 
ważniejszych zasad dotyczących rachunków za energię, o której nagminnie zapominamy. W 
przypadku ładowarek do telefonów, drukarki czy telewizora nie wystarczy zwykłe 
wyłączenie urządzenia przyciskiem, gdyż wtedy przechodzi ono jedynie w stan czuwania i 
wciąż może pobierać znaczne ilości energii.

2.  Lepszym sposobem jest faktyczne wyciągnięcie wtyczki z gniazdka, ewentualnie 
podłączenie sprzętu do listwy antyprzepięciowej (posiada ona kilka gniazdek i można odciąć
w niej zasilanie jednym przyciskiem)

3. Wymień żarówki na energooszczędne – zwykłe żarówki są wprawdzie tańsze, jednak 
wersja energooszczędna w dłuższym okresie może pomóc nam zaoszczędzić na oświetleniu.

4. Używaj światła dziennego – naturalne źródła światła z łatwością mogą rozjaśnić 
pomieszczenia w mieszkaniu, dlatego warto korzystać z dziennego światła, jak długo jest to 
możliwe. Zadbajmy przy tym, aby nie zastawiać okien dużymi rzeczami czy kwiatami, aby 
jak najwięcej słońca mogło wpaść do pokoju. 

5. Używaj oświetlenia punktowego zamiast sufitowego – kiedy czytamy książkę lub 
oglądamy telewizję, nie potrzebujemy silnego oświetlenia. Zamiast tego lepiej skorzystać z 



mniejszych lamp stojących czy lampek nocnych, które wystarczająco rozjaśnią 
pomieszczenie.

6. Gotuj mniejsze ilości wody – jeśli posiadasz czajnik elektryczny, wlewaj do niego tyle 
wody, ile akurat potrzebujesz (więcej wody = wyższe zużycie energii). 

7. Wprowadź komputer w stan uśpienia – jeśli zostawiasz komputer na dłuższą chwilę, nie 
musi on pobierać pełnej mocy. Aby jeszcze bardziej zwiększyć skalę oszczędności, możesz 
zastąpić komputer stacjonarny laptopem, który, z uwagi na znacznie mniejszy zasilacz, 
zużywa o wiele mniej prądu.

?  Jak w szkole możemy oszczędzać energię 

 Gdy robimy herbatę, kawę... 

nie nalewamy za dużo wody,

tylko tyle, żeby starczyło dla wszystkich,

 czasem ktoś jest chory lub  nieobecny

nie trzeba nalewać pełnego czajnika :)



Podsumowanie:

ZAPAMIĘTAJ 

Od ciebie zależny ile energii zużywasz

Ćwiczenie:

Zaznacz, które z przedmiotów pomogą nam zaoszczędzić energię 
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