
ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ KLASA VII     04.05.2021 

Temat: Ekologiczny dom. 

Cele:  

- pogłębienie wiedzy o proekologicznych postawach człowieka 

- dostrzeganie związków między działalnością człowieka a degradacją środowiska 

- umiejętność podejmowania środków zaradczych, pozytywnie wpływających na człowieka i   

środowisko 

- rozwijanie zachowań ukierunkowanych na ochronę środowiska 

 

Sytuacje współczesnego człowieka, którego codzienne czynności wymagają mniej 

wysiłku niż kiedyś,  wymagają  większej wiedzy w zakresie zdrowego stylu życia i wyboru 

środków jakimi człowiek w domu rozporządza. Chodzi przede wszystkim o wykorzystywanie 

bezpiecznych dla człowieka i środowiska surowców oraz o ograniczenie tworzyw sztucznych 

i energii elektrycznej. 

 

Z jakimi działaniami kojarzy się Wam ekologiczny dom? 

Ekologiczny dom to nie tylko taki wykonany z materiałów wtórnych, ale także taki, którego 

mieszkańcy działają w sposób przyjazny środowisku, powodując w nim niewielkie 

zanieczyszczenia.  

 

Co możemy zrobić? 

 

* kuchnia - do czajnika wlewamy tylko tyle wody ile potrzebujemy w danej chwili; wielkość 

garnka należy dopasować do odpowiedniego palnika; potrawy gotujemy pod przykryciem; nie 

zaglądamy często do piekarnika; pralkę i zmywarkę uruchamiamy dopiero jak w całości są 

zapełnione; nie otwieramy na długo lodówki i nie wstawiamy do niej ciepłych potraw – 

ponowne obniżenie temperatury wiąże się ze zwiększonym zużyciem energii; sprawdzamy 

szczelność drzwiczek lodówki – uszczelki powinny utrzymać kartkę papieru; segregujemy 

śmieci, unikamy folii samoprzylepnej – stosujemy pojemniki; nie używamy naczyń 

jednorazowych 

 



* pokój  - wyłączamy z listwy urządzenia jeżeli nie zamierzamy ich użyć w ciągu godziny, 

szczególnie pamiętając o ładowarkach, komputerze, monitorze; gasimy światło, stosujemy 

żarówki energooszczędne w pomieszczeniach nie wymagających silnego światła; zanim 

zwiększymy ogrzewanie , zamykamy okna, zasłaniamy je żaluzjami lub okiennicami i 

ubieramy się cieplej, nie kładziemy prania na grzejnikach; kupujemy odzież używaną 

 

* łazienka - ograniczamy stosowanie środków chemicznych, płynów i proszków do prania, 

oszczędzamy wodę - bierzemy prysznic a nie kąpiel, zakręcamy kurek przy myciu zębów, 

unikamy detergentów perfumowanych i odświeżaczy powietrza w aerozolu. 

Zastanówcie się, jakie działania możecie podjąć we własnym domu, 

by uczynić go bardziej ekologicznym.  

 


