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Topniejące lodowce, wycinki lasów 
tropikalnych, tornada i powodzie, pożary                     
i susze, góry śmieci na lądzie i w oceanie, 
wymieranie wielu gatunków zwierząt – to 
coraz częstsze przekazy i obrazy w telewizji, 
prasie, internecie.

 Nie są to tylko doniesienia z bieguna                      
i dalekiej Amazonii. Zatrucie Odry, 
niespotykane upały i susze w naszym kraju 
pokazują, że katastrofa ekologiczna jest na 
wyciągnięcie ręki. 

Aby ratować środowisko, musimy działać 
wspólnie, szybko i mądrze. 

Dzieci i młodzież też niepokoją się                          
o przyszłość. Chcą ratować życie na Ziemi.



Dlaczego należy dbać                                
o środowisko? 

O środowisko warto dbać, 
ponieważ to ono pozwala nam żyć na 
planecie zwanej Ziemią . Gdyby było 

bardzo zanieczyszczone , rośliny by nie 
rosły co spowodowałoby  masywne 

umieranie organizmów oddychających 
tlenem. O środowisko powinniśmy 
najbardziej się troszczyć i go  nie 

zatruwać. 



Jak dbać o środowisko?
1. Segreguj śmieci.
2. Oszczędzaj wodę. 
3. Oszczędzaj energię.
4. Buduj nawyki ZERO WASTE ( zero 

odpadów ).
5. Ogranicz zużycie plastiku i papieru.
6. Dbaj o przyrodę.
7. Ogranicz korzystanie z samochodu.
8. Korzystaj z odnawialnych źródeł 

energii.
9. Edukuj innych. 



Jak segregować śmieci?
Główna zasada Jednolitego Systemu 

Segregacji Odpadów (JSSO) jest jedna – należy 
oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają 
się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce 
oddzielamy? Są to: metale i tworzywa sztuczne, 
papier, a także opakowania szklane i odpady 
biodegradowalne. Niektóre gminy mogły 
zdecydować o konieczności rozdzielania szkła 
białego i kolorowego.

Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw 
sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie 
odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać 
najbardziej pełnowartościowe surowce do 
ponownego przetworzenia.



,, Nie wycinaj drzew!” 



Dobrze Źle 



Dlaczego powinniśmy dbać o środowisko? Oto 9 
najważniejszych powodów:

● Zmiany klimatyczne mogą oznaczać koniec życia na naszej planecie.
● Woda pitna wkrótce stanie się dobrem luksusowym i w niedalekiej przyszłości możemy nie mieć czego 

pić.
● Utrzymanie dobrej jakości gleb, nawożonych naturalnymi nawozami, warunkuje przyszłe plony oraz 

jakość spożywanego przez nas pokarmu.
● Wycinanie lasów oznacza dla nas mniej tlenu w powietrzu i coraz więcej chorób układu oddechowego.
● Skażenie środowiska i zanieczyszczenie atmosfery wpływa na nasilające się alergie.
● Dziura ozonowa to brak ochrony przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym. Nadmierna emisja 

dwutlenku węgla oraz gazów przemysłowych jest realnym zagrożeniem dla ozonu, który chroni nas 
przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym mającym wpływ na powstawanie wielu chorób 
nowotworowych, a przede wszystkim czerniaka.

● Flora i fauna są zagrożone wyginięciem, niedługo już możemy nie mieć gdzie wypoczywać.
● Nieskażona przyroda przyciąga turystów, jej ochrona gwarantuje atrakcyjność wielu odwiedzanych 

miejsc.
● Dużo lepiej żyje się w czystym otoczeniu.



,,PIĘKNO PRZYRODY”

https://www.youtube.com/watch?v=EcP8tUKN5hc&pp=ygUXcGnEmWtubyBwcnp5cm9keSBtdXp5a2k%3D
http://www.youtube.com/watch?v=EcP8tUKN5hc
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