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Plastik
Nie kupuj często plastikowych
rzeczy. Na zakupy bierz
wielorazową torebkę. Plastik 
rozkłada się przez 1000 lat. Jeżeli 
nie będziemy segregować
śmieci lodowiec się stopi. Czy
wiecie co się dzieje gdy lód się
topi? Zamienia się w wodę. 
Woda wylewa się na inne miasta
I kraje. A teraz wyobraźcie sobie
co się stanie gdy cały lodowiec
się stopi.



Recykling papieru

Papier wyrzucamy do niebieskiego kosza.

Potem papier trafia do przetwórni odpadów, gdzie jest 
przerabiany na różnego rodzaju wyroby papierowe:

- papier toaletowy,

- kartony,

- bloki rysunkowe

- origami

-i inne



Recykling plastiku

Plastik wyrzucamy do żółtego 

kosza.

Po przetworzeniu z plastiku 

powstają foliowe torebki i 
plastikowe opakowania. Tylko 

niewielka ilość plastiku nadaje się 

do przerobienia.



Recykling szkła

Butelkę po soku, słoik po dżemie, flakonik 
po perfumach wrzuć do zielonego kosza.

Szkło można w całości poddać recyklingowi.

Szkło można w nieskończoność przetapiać na 

nowe butelki, słoiki, flakoniki.



Segregacja śmieci

Śmieci należy segregować. 

Gdy będziemy mieć po 80 lat na 
ziemi może już nie być warunków do 

życia. Dlatego tak ważna jest 

segregacja śmieci.

Pamiętaj!
Papier wrzuć do niebieskiego kosza na 
śmieci.

Plastik wrzuć do żółtego kosza na śmieci.

Szkło wrzuć do zielonego kosza na śmieci.

Bio wrzuć do brązowego kosza na śmieci.



Recykling BIO

Do brązowego worka wrzuć resztki jedzenia 
pochodzenia roślinnego. Z ogryzka po jabłku, z 
niedojedzonej bułki, ze skórki banana powstać może 
nawóz, dzięki któremu potem warzywa w Twoim 
ogródku mogą rosnąć piękne i dorodne.





Nasze drzewa

DRZEWA KOCHAJMY I O NIE DBAJMY.

ŚRODOWISKO TO NAJLEPSZA RZECZ NA ŚWIECIE

DBAJMY O NIE PROSIMY, BO DRZEWA DAJĄ NAM TLEN.

CHCECIE ŻYĆ NA PUSTYNI CZY NA ZIEMI, KTÓRA JEST TERAZ?

NIE ŚCINAJMY DRZEW LECZ JE SADŹMY .



Drzewo

Drzewo powstaje z małego nasionka 

potem przez wiele lat rośnie i rośnie. 

Staje się coraz większe. Gdy jest 

więcej drzew tworzą las.

Wycinanie drzew ma bardzo zły 

wpływ na środowisko.

Drzewa dostarczają nam tlenu, bez 

tlenu nie będzie życia na ziemi.



Etapy życia
drzewa.



Istnieje takie coś jak młode drzewa

Młoda brzoza Młody dąb Młoda sosna



Inne ważne
informacje



Mieszkańcy

lasu

JAK 
PRZESTANIEMY DBAĆ O 
ŚRODOWISKO TO JEGO
MIESZKAŃCY UMRĄ RAZEM
Z NIM UWIELBIAMY
ZWIERZĘTA. SĄ ZWIERZĘTA
POD OCHRONĄ NP. 
WILKI,SARNY,DZIKI,LISY,

ŁOSIE,NIEDZIWIEDZIE,JEŻE I

OWADY.



Woda to życie

Życie na ziemi miało swój początek w wodzie.

Zakręcaj wodę, gdy nie jest już potrzebna, dokręcaj 

krany.

Bierz prysznic zamiast kąpieli w wannie.

Zbieraj deszczówkę do podlewania roślin.



Uwaga!

ZA 10 LAT JAK NIE ZADBAMY O ZIEMIĘ LASY 
DESZCZOWE UMRĄ. A RAZEM Z NIMI MAŁE 
ŻYJĄTKA. DBAJMY O ZIEMIĘ. PROSIMY!



Dziękujemy za uwagę ! ! !


