
K A R T O N O V E

Bądź eko!
O śrOdOwiskO naturalne mOżecie dbać cały rOk.  

tO łatwe! 

Czy wieCie, jak być eko każdego dnia?  jak postępować, by Chronić naszą  planetę? MożeCie to robić saMi,  z Całą rodzinką, z przyjaCiółMi, z waszą klasą! zaChęCaMy! zaCznijCie od… dziś! 

Zasadź drzewo.

Choinka? Tyl-
ko żywa! Przy-
pomnij o tym 
rodzicom, gdy 
pójdziecie na 
przedświątecz-
ne zakupy.

Przejrzyj szafę 
z ubraniami. 
Na pewno 
z wielu już 
wyrosłeś.

Gotuj z głową. Jeśli 
grzejesz wodę w czaj-
niku, nalewaj tylko 
tyle, ile potrzebujesz. 
Większa ilość to wię-
cej zużytego prądu. 
A wodę, która zostanie 
w czajniku i tak musisz 
potem znów gotować, 
by zaparzyć herbatę.

Mój ekokalendarz

Sprawdź stan 
roweru, byś 
mógł nim 
dojeżdżać  
do szkoły.

Czy masz już 
własną torbę 
na zakupy? 
Możesz ją  
zrobić  
samodzielnie, 
np. ze sta-
rej koszulki. 
Szczegóły 
znajdziesz 
w internecie.

Dni są co-
raz krótsze. 
Oszczędzaj 
prąd! Zmień 
żarówki na 
energoosz-
czędne!  
Gaś zbędne 
światło i nie 
zostawiaj 
urządzeń 
w trybie czu-
wania.

Zrób porządki 
w lodówce 
i szafkach 
z jedzeniem. 
Sprawdź 
terminy przy-
datności do 
spożycia pro-
duktów, które 
macie. Te 
z najkrótszą 
datą postaw 
z przodu, by 
zużyć w pierw-
szej kolejno-
ści. Dzięki 
temu nic się 
nie zmarnuje. 
Kupuj mleko 
i soki w kar-
tonie, a nie 
w plastiko-
wych butel-
kach!

Postanowie-
nie na Nowy 
Rok? Kup  
bilet mie-
sięczny 
i przestań 
ciągle prosić 
rodziców 
o podwózkę 
samocho-
dem!

Bądź  
kreatywny! 
Spróbuj 
samodzielnie 
przygotować 
świąteczne 
prezenty  
dla twojej 
rodzinki! 
Prezenty 
przygotuj 
z tektury! 
Możesz 
przygotować 
szkatułkę na 
biżuterię czy 
pudełko na 
długopisy. Z 
kartonów wy-
pełnionych 
styropianem 
można zrobić 
budy dla 
bezdomnych 
kotów.

Wrzesień 
2017

Listopad 
2017

Październik 
2017

Luty  
2018

Grudzień 
2017

Styczeń 
2018

Przejrzyj zeszyty 
i przybory szkol-
ne z ubiegłego 
roku. Może uda 
się je jeszcze 
wykorzystać?

Pamiętaj 
o zwierzętach 
– zrób karmnik 
dla ptaków, 
przygotuj go  
z kartonu za-
wieź stare koce  
do schroniska.
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 1.  do sklepu idę zawsze z listą zakupów.  
nie kupuję tego, czego nie było na liście. 

 2.  w sklepie wybieram opakowania kartonowe, 
unikam plastiku. nie biorę foliówek! 

 3.  wychodzę z pokoju = wyłączam światło. 
 4. myję zęby = zakręcam wodę.
 5. wybieram krótki prysznic, nie długą kąpiel. 
 6.  Zbieram makulaturę, zużyte baterie,  

elektrośmieci – nigdy nie wyrzucam tych  
rzeczy do kosza!

 7. nie kupuję ciągle czegoś nowego.
 8. mam bidon. 
 9. unikam fast foodów. 
 10. segreguję odpady.

Posadź rzeżuchę 
w pojemnikach 
po jogurtach.

W najbliższym 
tygodniu zwra-
caj uwagę, ile 
wody zużywasz. 
Pomyśl, czy 
mógłbyś mniej.

Poproś rodziców, 
by ograniczyli ilość 
używanych w domu 
środków chemicznych 
i zapomnieli o kost-
kach zapachowych 
do toalety. Wszystko 
spływa do Bałtyku. 

Spróbuj zrobić 
coś z karto-
nowych opa-
kowań! Może 
zrobisz pojem-
nik na ołówki, 
długopisy czy 
kredki.

Jeśli wakacje spędzacie w hotelu 
(tzn. głównie kąpiecie się, a nie 
zwiedzacie), to wybierzcie obiekt 
w Polsce. Woda w basenie ma 
wszędzie taką samą temperaturę, 
a bliższa podróż powoduje mniej 
spalin w środowisku.

Poszukaj w domu 
niepotrzebnych 
papierów i wy-
wieź je na maku-
laturę.

nasze ekozasady:

Wstaw do 
zlewu miskę 
– wodę po 
myciu owo-
ców można 
wykorzy-
stać np. do 
podlewania 
kwiatków. 

Na każdą 
wycieczkę 
za miasto 
weź dodat-
kową siatkę 
na śmieci 
i posprzątaj. 
Jeśli zoba-
czysz „dzikie 
wysypisko”, 
poinfor-
muj o tym 
urzędników 
w gminie.

Walcz ze 
śmieciami! 
Możesz 
zacząć od 
unikania pro-
duktów jed-
norazowych 
i opakowa-
nych w wiele 
warstw 
plastiku.

Powakacyjny 
przegląd 
szafy = 
świetny 
pomysł! 

Nie przywoź 
z wakacji 
„pamiątek”, 
do których 
wyrobu 
konieczne 
było zabicie 
zwierzęcia 
(np. z kłów 
słoni).

Mieszkasz 
w bloku?  
Zadbaj 
o traw-
nik przed 
domem. Na 
zaniedba-
nym kawałku 
zieleni bar-
dzo szybko 
zaczną 
parkować 
samochody.

Marzec 
2018

Maj 
2018

Czerwiec 
2018

Sierpień 
2018

Lipiec 
2018

Kwiecień 
2018

ja ………………………………………………………

mama …………………………………………………

tata ……………………………………………………

siostra …………………………………………………

brat ……………………………………………………

Podpisy: 

dokonuj doBrych wyBorów! wyBieraj świadomie! Bądź ekologiczny!
kampania „kartonove. Stylowe i ekologiczne” to akcja ogólnopolska, której głównym celem jest  
promowanie świadomego wyboru ekologicznych opakowań, jako zamienników opakowań jednorazowych 
(które nie podlegają biodegradacji). wszystkie działania kampanii będą miały na celu przekonanie was, 
waszych rówieśników, waszych rodziców, że decyzje podejmowane przez wszystkich dzisiaj, będą miały wpływ 
na nasze dalsze życie, a także na życie naszych bliskich, rodzin, dzieci. 
maskotką kampanii jest k’arto – postać zbudowana z kartonowych pudełek, która opowie wam o zaletach tego 
tworzywa. Pokaże również wiele ciekawych inspiracji związanych z powtórnym wykorzystaniem kartonu. 
Ty także możesz wziąć udział w kampanii „kartonove”, wybierając opakowania wykonane z tektury.
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