
Alfabetyczne zestawienie haseł ekologicznych

Hasła ekologiczne na tematy związane z ekologią, ochroną środowiska, przyrodą,
naturą, oszczędzaniem, zagrożeniami ekologicznymi i zanieczyszczeniem środowiska

Aby Ziemi było lżej – segregować śmieci chciej
A ty jaki pozostawisz po sobie ślad?
Akcja – segregacja. 2 x więcej, 2 x lepiej

Bądź dalEKOwzroczny
Bądź modny – bądź eko
Bez wody nie ma życia
Brudna gleba chleba nie da

Chronić środowisko to obowiązek dzieci, by nasza Ziemia nie stała się planetą śmieci
Chroń środowisko – środowisko ochroni Ciebie
Chroń środowisko – segreguj odpady
Chroń warstwę ozonową, chroń się przed słońcem!
Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady
Chronimy nasza atmosferę, dla przyszłych pokoleń
Ciepło kosztuje, dlatego warto oszczędzać!
Ciężko się oddycha gdy komin dymem prycha
Czas na oszczędzanie energii!
Człowieku mały, człowieku duży – segreguj śmieci – to wszystkim służy
Czy to lato czy to zima segregację czas zaczynać!
Czysta akcja – segregacja
Czyste, przyjemne powietrze mamy, gdy spalinami go nie zanieczyszczamy
Czyste środowisko, najlepsze uzdrowisko

Dawaj przykłady – segreguj odpady
Dbaj o przyrodę, zakręcaj wodę
Dbaj o jeziora i o lasy, jeśli chcesz mieć przyjemne wczasy
Dbajmy o środowisko – Ziemia to nie wysypisko!
Decyzja należy do nas – zmień nawyki konsumpcyjne – uważaj na to co kupujesz, jesz,
skąd czerpiesz energię
Drzewa zielone płuca dotlenione

Ekologia cudem jest, bez niej świat to wielki śmieć
Ekologia – wybór przyszłości
EKOlogia = EKOnomia EKOnomiczne = EKOlogiczne
Ekologia i ekonomia przeplatają się tworząc innowacyjne produkty
Ekologia tam i tu żeby świat był jak ze snu
Ekologia to jest wszystko dbaj o swoje środowisko
Ekologiczne poproszę!
Ekologicznie znaczy logicznie
Energię oszczędzać trzeba bo przecież prąd nie bierze się z nieba
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Energooszczędność – to się opłaca!

Gdy drzewa będziesz szanował one ciebie będą szanowały
Gdy energię oszczędzamy życie na ziemi przedłużamy
Gdy odpady wyrzucamy to o środowisko dbamy
Gdy wokół nas nie widać śmieci – lepszy pomysł w głowie zaświeci
Gdy zniszczymy las nie będzie nas
Gdzie uciekły moje pieniądze
Góra śmieci ziemię szpeci
Góra śmieci naszą piękną Ziemię szpeci
HaDwaO to jest to!

Im cieplej, tym duszniej
I ty chronisz środowisko!
I ty możesz chronić środowisko naturalne!
I ty możesz zapobiegać niekorzystnym zmianom w środowisku naturalnym!
Jak oszczędzać energię elektryczną
Jeśli nie wiesz co robić z odpadami, dowiedz się tego kolego, bo segregacja śmieci to
zadanie dla każdego

Każde małe dziecko wie, że środowiska nie brudzi się
Każdemu sercu bliska, ochrona środowiska
Każdy dzień to dzień ziemi
Każdy z nas zyska na ochronie środowiska
Kiedy słońce świeci posprzątajmy śmieci
Kocham, lubię, szanuję, nie śmiecę
Kochasz naturę okaż kulturę
Kolorowe pojemniki to fajna sprawa każdy człowiek wie że segregacja to ekologii podstawa

Lasy to życie – chrońmy je
Lej mniej wody do czajnika, bo oszczędność stąd wynika!
Leśna polana nie może być w śmieciach skąpana
Mała zmiana = wielkie korzyści
Małe i duże dzieci segregują śmieci
Mały przedszkolak zrobi wszystko by dbać o swoje środowisko
Miej serce dla przyrody i nie zanieczyszczaj wody
Myślę więc segreguję
Myśl globalnie działaj lokalnie

Na dobry humor i samopoczucie segregacja, ekologia i miłości uczucie
Na każdym z nas spoczywa odpowiedzialność za dobro natury
Na ochronie środowiska twoje zdrowie tylko zyska
Nasze środowisko czyste będzie, gdy wokół nas śmieci nie będzie!
Narodzie, pomóż przyrodzie
Nie bądź natury wrogiem, zostań ekologiem
Nie bądź ślimak – dbaj o klimat
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Nie krzycz w lesie
Nie ma śmieci – są surowce
Nie pal w piecu byle czego, zrób dla świata coś dobrego
Nie pal śmieci, bo trujący dymek leci
Nie szukaj wymówki, chroń nawet mrówki
Nie śmieć! – SEGREGUJ
Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy
Nie wypalaj w piecu śmieci bo tym trujesz swoje dzieci
Nie wyrzucaj, tylko wrzucaj
Nie wyrzucaj śmieci jak leci
Nie wyrzucaj jak leci, wszystkiego do śmieci
Nie wyrzucaj puszek i zbieraj każdy okruszek
Nie wyrzucaj w lesie śmieci, bo nie lubią tego dzieci
Nie wyrzucaj w lesie śmieci, gdyż zaburzasz rozwój śmieci
Nie wyrzucaj puszek, zbieraj każdy okruszek
Nie zaśmiecaj trawników
Nie zaśmiecaj lasu, bo na zbieranie papierków nigdy nie masz czasu
Nie zostawiaj śmieci w lesie bo on tego już nie zniesie
Niszczymy las, nie będzie nas

Ochrona środowiska każdemu sercu bliska
Ochrona warstwy ozonowej ratuje życie na Ziemi
Oczyszczalnia wody to krok do ochrony przyrody
Odpady to nie śmieci – to surowce!
Odpowiedzialność za środowisko spoczywa na każdym z nas
Odkrywamy czystą Polskę
Ograniczaj. Przemyśl. Przetwarzaj
Okaż kulturę i chroń naturę

Okaż kulturę i zwiąż makulaturę
Oszczędność energii to oszczędność pieniędzy!
Oszczędzaj energię, stosuj biopaliwa, to wszystko pozytywnie na klimat wpływa
Oszczędzaj naturę, zbieraj makulaturę
Oszczędzaj. Wyłączaj. Odzyskuj. Świeć przykładem!
Oszczędzaj! Z korzyścią dla własnego portfela, żywej przyrody i przyszłych pokoleń
Oszczędzanie energii zawsze się opłaca
Ozon i klimat, odzyskane przez zjednoczony świat

Paląc śmieci trujesz dzieci. Gdy powietrze czyste jest my żyjemy zdrowo też
Pamiętaj mały wędrowniku śmieci zostawiaj zawsze w śmietniku
Pamiętajcie dzieci segregujcie śmieci
Plastik? Rezygnuję, Redukuję, Segreguję
Plastiku palenie, powietrza skażenie
Praktyczne rady oszczędzania ciepła
Podstawy segregacji już znamy więc się do tego szybko zabieramy
Pogoda na dobry klimat
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Polaku młody, nie marnuj wody
Pomagajmy Ziemi – codziennie
Pomyśl już teraz o naszej planecie, zanim się stanie jednym wielkim śmieciem
Powiedz wszystkim na wesoło, by zbierali śmieci wkoło

Powiedz siostrze, powiedz bratu – razem z nami drzewa ratuj
Pozwólmy dzieciom i roślinom, rozwijać się z dobrą miną
Problem niewielki, odkręcamy puste butelki
Proszę tu nie palić śmieci bo trujący dym z nich leci, lepiej je posegregować i się więcej nie
przejmować
Protokół Montrealski – globalne partnerstwo na rzecz globalnych korzyści
Przyroda jest wieczna, jeżeli jest bezpieczna
Przyszłość zaczyna się dzisiaj – zacznij dbać o naszą ziemię
Ptaki weselej śpiewają, kiedy w lesie czysto mają
Pudełko po soku, zegnij wzdłuż boku
Pustej sali mrok nie szkodzi, więc gaś światło, gdy wychodzisz!
Puszkę zgnieć wyjdzie z tego mały śmieci
Puszki w lesie to jest zmora, gdy je widzę jestem chora
Puszkę wyrzuć bez żalu w pojemnik do metalu

Recykling – to się nam opłaca
Robisz z siebie pośmiewisko gdy zanieczyszczasz środowisko

Segregacja dobra rzecz wszystkie śmieci giną precz a gdy wszystkie zginą śmieci słonko
jaśniej nam zaświeci
Segregacja to podstawa, by na świecie panowała równowaga
Segregacja fajna rzecz każdy polak o tym wie
Segreguj śmieci i ucz tego dzieci
Segreguj Odzyskuj Oszczędzaj
Segreguj śmieci – to dziś w modzie – w końcu czas pomóc przyrodzie
Segreguj śmieci bo czystość to przyszłość naszych dzieci
Segregowanie to surowców oszczędzanie
Segregacja modna sprawa! I sprzątanie i zabawa!
Segregacja śmieci jest w modzie, więc rób to nie tylko od święta, ale i na co dzień
Segregować śmieci chcę. Ekologii uczyć się. Być oszczędnym i przyjaznym, Żeby dobrze
nam się żyło, I na Ziemi czyściej było
Segregować śmieci chciej, Matka Ziemia chce mieć lżej, więc już więcej nie bądź leń, idź
weź worki śmieci dziel
Smog zabija
Sprzątaj parki, lasy i jeziora bo najwyższa na to pora
Stwórzmy klimat dla przyszłości kolejnych pokoleń
Szanuj drzewa, szanuj zieleń bo to twoi przyjaciele
Szanuj przyrodę, szanuj las, a wtedy one uszanują nas
Szanuj trawniki, depcz chodniki
Szanuj zieleń – bądź EkoPrzyjacielem
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Szanuj zieleń, boś nie jeleń
Szanuj zieleń ponad wszystko, bo to Twoje środowisko
Szkło, papier, plastiki – są na to pojemniki
Szkło, gazetki i plastiki, masz osobne pojemniki. Sortuj śmieci, bo to w modzie, i pomagasz
też przyrodzie
Szukaj rady na odpady
Szumiące lasy to tlenu zapasy

Śmieci segregujesz ziemię ratujesz
Śmieci segregujemy, w zieleni żyjemy
Śmieci segreguję, bo środowisko poważnie traktuję
Śmieć idzie precz, bo ekologia to dobra rzecz
Środowisko ponad wszystko
Świat jest piękny i wesoły, gdy nie brudzą go matoły
Świat się topi, ty razem z nim!
Świat zadymiony ma same złe strony
Świećmy przykładem

Tego portfel podziękuje kto śmieci segreguje
Troska o wszystkie formy życia pod słońcem
Tu papierek tu butelka wyrzucaj śmieci do kubełka
Turysta i przyroda to super przygoda
Turysto! Szanuj środowisko!
Tyle zysku ile odzysku
Tyle zysku ile odzysku – środowisko ponad wszystko

Uniwersalne uczestnictwo: ochrona ozonu ujednolica świat
Uratujmy nasze niebo: zróbmy to dla dzieci
Uratujmy nasze niebo: chrońcie się

Wchodź do lasu jak do domu, nie rób krzywdy nikomu
Wie to prawie każda nacja najważniejsza segregacja
Wiedzą nawet dzieci jak segregować śmieci i Ty nie bądź łoś zrób dla siebie i ziemi coś
Wiedzą to nawet dzieci, że ważna jest segregacja śmieci
Wiedzą to już dzieci od najmłodszych lat, segregując śmieci dbamy o nasz świat
Wybierz opakowanie, które wiele razy czyste zostanie
Wrzucaj do śmietnika wszystko, wtedy będzie czyste środowisko
Wszyscy wygramy gdy świat posprzątamy
Wszystkie kolory recyklingu
Wypalanie traw zabija zwierzęta niech każdy o tym pamięta
W Czystym Regionie żyjemy, śmieci segregujemy
W lesie kwiaty w lesie drzewa, ty je niszczysz, a nie trzeba
W recyklingu jest zasada – wszystko na coś się przerabia

Zachowaj spokój i działaj dalej. Protokół Montrealski
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Zadbajmy o przyszłość, segregujmy śmieci, niech biorą z nas przykład, nasze kochane
dzieci
Zagraj w zielone i trzymaj przyrody stronę
Zamiast działać na swą szkodę, szanuj zawsze prąd i wodę
Zanieczyszczone powietrze nie zna granic
Zdrowa atmosfera to przyszłość, której chcemy
Zielony Świat – Zielony Dom – Zielony Punkt
Ziemia jest tylko jedna
Ziemia to nasz dom, więc chroń ją ze wszystkich stron
Ziemia w Twoich Rękach
Ziemio nie chcemy żebyś była zniszczona, chcemy żebyś była wiecznie zielona

Ziemio nie poddawaj się, uratujemy cię
Zniszczymy las – nie będzie nas
ZrObmy dobry klimat, Włącz się do gry, O myślenie, ZrOb to sam
Z ekologią trzymaj blisko by nasz świat nie był jak śmietnisko
Z ekologią żyjemy w zgodzie i pomóżmy w tym przyrodzie

Żyj z przyrodą w zgodzie
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