Bądź oszczędny – uratuj pingwina

Gra dydaktyczna
„Bądź Oszczędny”
Zasady gry:
W grze bierze udział 2-4 uczestników. KaŜdy gracz otrzymuje sumę pieniędzy – 100 Watów
w 10-Watowych banknotach. Karty gry są potasowane i ułoŜone na stosie. Opis sytuacji jest
zwrócony do stołu. Gracz ciągnie kartę i stosownie do opisu na karcie – otrzymuje bonus lub
płaci grzywnę. Pieniądze są wydawane lub przyjmowane do bankowego depozytu, który
obsługuje bankier wybrany wcześniej przez grupę. Podczas płacenia grzywny, gracz musi
uzasadnić, dlaczego opisana sytuacja wymaga ukarania. ZuŜyte karty odkładamy na bok.

Moja babcia jest bardzo rozsądna: wlewa do
Co zrobić, aby ochłodzić herbatę w szklance
czajnika tylko tyle wody, ile potrzebuje, aby
szybciej?
zrobić szklankę herbaty lub kawy do śniadania.
WłóŜ ją do lodówki! – to był pierwszy pomysł,
Otrzymujesz bonus – 10W!
jaki przyszedł mi do głowy.
Ale nie powinieneś się tak zachowywać! Płacisz
grzywnę – 30W!!
Pewnej niedzieli mój tata połoŜył malutki
garnek z ziemniakami na duŜym palniku
kuchenki. Przypomniałem sobie mojego
nauczyciela, który mówił, Ŝe garnek powinien
być połoŜony na palniku o takim samym
rozmiarze, więc przesunąłem go!
Otrzymujesz bonus – 10W!
śarówka w lampce nad moim biurkiem
przepaliła się. Tata wymienił Ŝarówkę na
ekonomiczną, która daje tyle samo światła, a
konsumuje 5 razy mniej energii elektrycznej.
Otrzymujesz bonus – 10W!

Kiedy wychodzę z pokoju, często zapominam
wyłączyć światło. Mama mówi, Ŝe to
nieodpowiedzialne i rozrzutne.
Nie rozumiem, w jaki sposób jestem rozrzutny?
Płacisz grzywnę – 20W!!

Basia mówi, Ŝe jej mama uŜywa pralki prawie
kaŜdego dnia. Ale moja mama nie – ona pierze
wtedy, kiedy zbierze taką ilość prania, która
wypełni pralkę całkowicie.
Otrzymujesz bonus – 10W!

Dzisiaj był pierwszy chłodny dzień tej jesieni.
Kiedy
wróciłem
ze
szkoły,
włączyłem
ogrzewanie w moim pokoju i poszedłem do
klubu sportowego.
Płacisz grzywnę – 30W!!

Tego ranka sam musiałem zrobić sobie śniadanie.
Zrobiłem grzanki z serem i włączyłem czajnik
elektryczny. Kiedy woda się zagotowała,
pomyślałem, Ŝe tak naprawdę miałem tylko
ochotę na płatki i jogurt.
Płacisz grzywnę – 30W!!
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Moja rodzina kupiła nową lodówką klasy A+.
Kiedy ją kupowali, sprzedawca wyjaśnił, Ŝe
urządzenia klasy A lub A+ są bardziej
ekonomiczne.
Otrzymujesz bonus – 10W!

Kiedy mama otwiera lodówkę, często zauwaŜa,
Ŝe drzwiczki nie są prawidłowo zamknięte. Ja się
nie odzywam, bo wiem, Ŝe to ja ich nie
domknąłem.
Płacisz grzywnę – 30W!!

Zazwyczaj wyłączam światło, TV lub radio,
które zostawił włączone mój młodszy brat, a
moja mama chwali mnie za to.
Otrzymujesz bonus – 20W!

Kiedy wracam do domu ze szkoły, włączam
komputer, Ŝeby odrobić zadanie. Po chwili,
dzwoni mój kolega i zaprasza mnie na mecz.
Komputer pozostaje włączony…
Płacisz grzywnę – 30W!!

Ostatnio zdałem sobie sprawę, Ŝe poprzez
oszczędzanie wody, oszczędzam równieŜ
energię. Woda do mojego domu dochodzi
przez pompę, która działa na prąd.
Otrzymujesz bonus – 10W!

W naszej duŜej kuchni lodówka stoi obok
kaloryfera. W szkole nauczyłem się, Ŝe to
niedobrze, ale ciągle jeszcze nie poradziłem tacie,
Ŝeby przestawił ją w inne miejsce.
Płacisz grzywnę – 30W!!

Wiem, Ŝe kiedy coś gotuję garnek powinien
być zawsze przykryty pokrywką – to pozwala
zaoszczędzić 25% energii i redukuje czas
spędzony na gotowaniu o 1/5.

Nasza rodzina zazwyczaj wyłącza TV pilotem.
Ostatnio nauczyłem się, Ŝe telewizor podłączony
do prądu i tak pobiera energię i to całkiem duŜo
– ok. 70 kWh rocznie!
Płacisz grzywnę – 30W!

Otrzymujesz bonus – 20W!
Staram się nie otwierać drzwi lodówki bez
potrzeby, poniewaŜ za kaŜdym razem, gdy to Okazuje się, Ŝe ładowarka do telefonu pobiera
robię lodówka uŜywa dodatkowej energii, aby energię, nawet jeśli nie jest uŜywana, a tylko
podłączona do prądu. JuŜ będę ją wyciągał z
wyrównać utratę zimnego powietrza.
gniazdka.
Płacisz grzywnę – 20W!!!
Otrzymujesz bonus – 10W!
ZauwaŜyłem, Ŝe kiedy potrawa w garnku
zaczyna się gotować powierzchnia kuchenki
elektrycznej powinna być ustawiona na
najniŜszy tryb pracy. Wysoka temperatura nie
redukuje czasu gotowania, ale niŜsza
temperatura oszczędza energię.

Tata zazwyczaj wyłącza kuchenkę elektryczną,
kiedy
potrawa
jest
gotowa.
Bardziej
ekonomiczne byłoby zrobić to na 5-10 min. przed
końcem gotowania.

Otrzymujesz bonus – 10W!

Płacisz grzywnę – 30W!!

ZauwaŜyłem, Ŝe ziemniaki, jajka, czy kiełbaski
najlepiej gotować w jak najmniejszej ilości
wody. W ten sposób moŜemy zaoszczędzić
energię i czas gotowania.

Zdarzało mi się zachowywać bezmyślnie –
uŜywałem
piekarnika
to
rozmraŜania
produktów.
Płacisz grzywnę – 30W!

Otrzymujesz bonus – 20W!
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Kiedy zmienialiśmy ogrzewanie w domu,
zainstalowaliśmy elektroniczny termostat –
podczas dnia temperatura w pokoju jest
obniŜana, ale kiedy rodzina wraca do domu,
podnosi się.
Otrzymujesz bonus – 20W!

Zalecana temperatura w pokoju, w którym się
pracuje albo w salonie to 18°C - 20°C. Kiedy jest
mi zimno, podkręcam termostat tak, Ŝe
temperatura w pokoju osiąga 24 - 25°C .
Płacisz grzywnę – 30W!!
Teraz juŜ wiem, Ŝe kaŜdy stopień zaoszczędza
ok. 6% energii, która jest uŜywana do ogrzania
pokoju.

