
„EKO STRAŻNICY”

PROJEKT



Osoby odpowiedzialne za 
koorydnacje projektu:

• Katarzyna Onifaciuk

• Małgorzata Urbanowska

• Angelika Górska

• Anna Maliszewska

Osoby koordynujące odpowiedzialne są za przedstawienie i omówienie 
przygotowanej prezentacji oraz zapoznanie pracowników, dzieci z zasadami 

ochrony klimatu i racjonalnego gospodarowania energią
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E jak Energia 

Energia to moc, która pozwala działać, 

pracować i poruszać się ludziom, 

zwierzętom i maszynom. Organizmy 

żywe i maszyny korzystają z tej samej 

energii, chociaż występuje ona pod 

różnymi postaciami. Dzięki jednej 

działają urządzenia w naszych domach, 

szkołach i biurach, pracują ogromne 

maszyny w fabrykach, a w budynkach i 

na ulicach świeci się światło. Tę energię

nazywamy elektryczną i to właśnie na 

niej skupimy najwiekszą uwagę.
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W jaki sposób zbadamy energię 
wykorzystywaną w budynku?

• Obserwacja pracowników jak wdrażają projekt

• Ankieta badająca poziom zużywanej energii 
przez pracowników
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Dlaczego trzeba oszczędzać energię?

Dzisiaj zużywamy znacznie więcej energii niż jeszcze 
sto lat temu. Spalamy o wiele więcej węgla, gazu i 
ropy niż kiedykolwiek dotąd. A dziś wiemy już, że

pewnego dnia złoża tych surowców się skończą. Jeśli
nie ograniczymy ich wydobycia, może stać się to 

nawet już za kilkadziesiąt lat. Oszczędzanie energii 
stało się więc obowiązkiem każdego dużego i małego 

mieszkańca Ziemi. 
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Główne cele
Które pozwolą na ograniczenie zużycia energii 



Zakręcenie grzejników podczas wietrzenia sali
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Starajmy się, żeby podczas wietrzenia sali 
energia nie uciekała nam z pomieszczenia. 

To pierwszy krok dla lepszego jutra!



Zamieszczenie komunikatów w widocznych 
miejscach o zgaszeniu światła

Ciagłe komunikaty i przypomnienia 
dla personalu jak i dzieci o tym, 

żeby dbać o energię i 
niepotrzebnie z niej nie korzytać.
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Wyznaczenie dziecka jako „Eko Strażnika”

Eko Strażnik będzie 
odpowiedzalny za wyłączanie 

światła w toalecie, gdy już nikogo 
tam nie będzie.
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Godzina bez używania prądu

Godzina bez używania prądu to pomysł, 
aby jeszcze bardziej kształtować dzieci 

oraz dorosłych w temacie jak ważne jest 
oszczędzanie energii. Wystarczy godzinna 

dziennie, żeby zmienić Świat na lepszy. 
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Ustawianie optymalnej temeratury

Dbajmy o to, żeby ustawiać optymalną 
temperature w pomieszczeniach, która 

bedzię dostosowana do warunków 
atmosferycznych. 
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Wyłączamy na noc sprzęt biurowy

Mimo tego, że nie korzystamy z 
pewnych urządzeń, one dalej mogą 

pobierać energię elektryczną. 
Dlatego tak ważne jest odłączenie 

ich od źródła energii.
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Gotować tylko tyle wody, ile jest potrzebne

Wlewając do czajnika tyle 
wody ile potrzebujesz 
oszczędzasz AŻ 6% energii.
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Kilka słów na koniec…

Bardzo ważne jest, abyśmy oszczędzali tyle energii, ile tylko 
można. Większość z nas marnuje jej bardzo dużo podczas 
codziennych czynności w domu, w przedszkolu i w pracy. 
Cenna energia „ucieka” nam w postaci zmarnowanego 

prądu, światła, ciepła i paliwa. Najwyższy czas to zmienić!
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EKO STRAŻNICY
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Dziękujemy!
Przedszkole 

Samorządowe nr 1 w 

Wieliszewie


