
PRZYWRÓĆ NASZĄ
ZIEMIĘ

ZO S I A  OWCZA R EK



Fill in the

Blanks

- Pierwszy Dzień Ziemi obchodzony był 22 kwietnia
1970 roku,

- Swój początek miał w Stanach Zjednoczonych,

- Gaylord Nelson stworzył Dzień Ziemi
- Dzień Ziemi został oficjalnie nazwany przez ONZ w

2009 roku Międzynarodowym Dniem Matki Ziemi,
- Jest to jedno z największych świat, obchodzone
przez ponad miliard ludzi na całym świecie,

- Dzień Ziemi jest ważny, aby przyczynić się do
zwiększenia świadomości wpływu, jaki wywieramy na
środowisko i co można z nim zrobić.

ŚWIATOWY
DZIEŃ ZIEMI

Dzień Ziemi
22.04



e

No

JAK URATOWAĆ ZIEMIĘ

Duża część z nas zastanawia
się, co takiego może zrobić
aby uratować naszą Ziemię.
W tej prezentacji uzyskacie na
to odpowiedzi. Dzięki waszym
działaniom Ziemia jest w
stanie żyć.

Proste działania, które mogą uratować Ziemię:

- Ogranicz zużycie plastiku,
- Oszczędzaj wodę,

- Nie marnuj żywności,
- W sklepach wybieraj produkty EKO,

- Sortuj śmieci,
- Oszczędzaj energię,

!ZAANGAŻUJ SIĘ W ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI!
 



Yes No

PRAWDA O PLASTIKU
Dodaj trochę treści

Prognozy mówią, że w roku 2050 w ocenie będzie pływać więcej plastiku niż ryb

Prognozy mówią, że w roku 2050 w
ocenie będzie pływać więcej plastiku
niż stworzeń morskich. Daje to nam
sporo do myślenia, prawda? 
Musimy pamiętać, że plastik to nie
tylko reklamówki, jest to również
mikroplastik, który staje się
pożywaniem dla zwierząt i w
nadmiarze jest w stanie je zabić.

Jak długo rozkłada się
plastik?

Torba, reklamówka z tworzywa sztucznego
potrzebuje średnio 400 lat na całkowitą

biodegradację
Butelka typu PET – od 100 do nawet 1000

lat
Papierek po cukierku – ok. 450 lat

Pielucha to również ok. 450 lat
Opona samochodowa – od 50 do 80 lat

 

Czy jesteśmy w stanie temu zaradzić?
Pewnie, że tak! W pierwszej kolejności powinieneś wyznaczyć
sobie, w swoim domu, osobny kosz na plastik. Staraj się
również ograniczyć kupowanie rzeczy, które są w plastikowych
opakowaniach, istnieje pełno zamienników. Ketchup zamiast w
plastiku, możesz kupić w szkle, tak samo jak soki. Opakowania
na produkty kosmetyczne również występują w formie
papierowej i to je wybieraj. Na zakupy zabieraj wielorazowe
torby. Słomki możesz kupować metalowe i papierowe. Takie
małe czynności, są w stanie zmniejszyć produkcję plastiku. 

!ZACZNIJ DBAĆ O MIEJSZE W JAKIM ŻYJESZ!



Możesz zacząć od swojego gospodarstwa domowego.
Wybieraj prysznic, a nie długotrwałe kąpiele, a pralki i
zmywarki używaj tylko wtedy, kiedy są całkowicie
zapełnione. Jeśli w domu posiadasz kwiatki i inne rośliny,
to możesz podlewać je wodą deszczową. Jest to dla nich
korzystniejsze, a ty w ten sposób ograniczasz
niepotrzebne zużycie wody.

Yes No

WODA, A EKOLOGIA

A co z wodą? Przecież mamy jej tyle. Jest to
niestety mylne stwierdzenie, dlatego tak ważne
jest jej oszczędzanie.

Ilość wody pitnej na świecie cały czas się
zmniejsza, a przecież jest to podstawa
każde organizmu. Ludzie nie szanują
wody, nie patrzą na to, że kiedyś może jej
zabraknąć i dlatego nie wiedzą jak
ograniczyć jej zużycie.

Jak oszczędzać wodę?



No

ŻYWNOŚĆ
Dlaczego tak wiele ludzi wyrzuca swoje
jedzenie do śmieci? Jest na to bardzo
prosta odpowiedź.
Kupują tego jedzenia za dużo!

Jak się zabrać za zakupy?
Przed zakupami, nie tylko spożywczymi, zastanów się czego tak naprawdę
potrzebujesz. Zadaj sobie pytanie: ,,czy na pewno jest mi potrzebne tego aż tyle?''.
W ten sposób ograniczysz kupno niepotrzebnych rzeczy, a równa się to z tym, że
nie będziesz wyrzucał takiej ilości jedzenia, po prostu przestaniesz je marnować.
Na zakupach myśl o tym, że nie wszystkie dobra Ziemi są niewyczerpalne (w tym
jedzenie), wtedy automatycznie zrozumiesz jak ważne jest robienie zakupów z
głową. 
Kupuj mniej, ale w lepszej jakości.
Zwracaj uwagę na termin spożycia i właściwie przechowuj żywność, tak żeby
pozostała ona świeża jak najdłużej 



Yes No

Produkty ekologiczne posiadają certyfikaty tzw. ,,zielony listek''. Takie oznaczenie daje
nam pewność co do pochodzenia surowców i produkcji. W produktach ekologicznych
nie znajdziemy pozostałości po chemicznych nawozach czy środkach ochrony roślin
stosowanych przy konwencjonalnej uprawie roślin, hormonach wzrostu ani
antybiotykach podawanych zwierzętom w konwencjonalnych hodowlach. Nie będzie w
nich również genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO), sztucznych
barwników, konserwantów, substancji smakowych czy zapachowych. 

Wystarczy zwracać uwagę na produkty jakie kupujemy. Produkty ekologiczne często
bywają droższe, ale jeśli zwrócimy uwagę na to co kupujemy i ograniczymy kupowanie
niepotrzebnych produktów (o których mowa jest w poprzednim slajdzie), to z
pewnością wystarczy nam pieniędzy.

PRODUKTY EKO
Czym są naprawę produkty

,,EKO''
Są to produkty ekologiczne,

czyli takie, które nie
wpływają źle na nasze

środowisko

Informacje warte zapamiętania



Yes

SORTOWANIE ŚMIECI

Segregując odpady przyczyniasz się
do pozyskiwania surowców
wtórnych. Dzięki pozyskiwaniu
surowców wtórnych zmniejsza się
zużycie zasobów naturalnych, co
niewątpliwie przynosi korzyść
środowisku. Rozdzielając śmieci w
gospodarstwie domowym –
ograniczamy tony, które
zanieczyściłyby środowisko, co z kolei
niesie za sobą zagrożenie dla życia i
zdrowia ludzi.

Segregacja na kolorowo



No

 
Mniejsze zużycie energii to mniejsze
zanieczyszczenie środowiska, mniej spalin
i gazów cieplarnianych. W efekcie
mniejsze niszczenie warstwy ozonowej
oraz ograniczenie zjawiska ocieplenia
klimatu.

W jaki sposób oszczędzać energię?

- Wymień żarówki na energooszczędne.
- Wyłącz urządzenia elektroniczne z kontaktu.
- Wymień sprzęty domowe na energooszczędne.
- Wymień czajnik na tradycyjny. 
- Wybierz taryfę energetyczną dla Twoich potrzeb.

Korzystaj z alternatywnych źródeł energii, takich jak:
energia geotermalna, słoneczna, powietrzna, wodna

 

ENERGIA



ZAANGAŻUJ SIĘ W ŚWIATOWY
DZIEŃ ZIEMI

 

Najpopularniejsze akcje
Sprzątanie świata,
Sprzątanie Bałtyku,
Pomóżmy kasztanowcom,
Drzewko za makulaturę,
Błękitny kciuk,
Globe

1.
2.
3.
4.
5.
6.

!!!  Dbaj o Ziemię każdego dnia !!!



ŹRÓDŁA:
grafika google
http://blog-ekologiczny.blogspot.com
https://wlaczoszczedzanie.pl
https://agataberry.pl

 


