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ZIEMIA
NASZ WSPÓLNY DOM!





segregacja odpadów



notesy, ulotki, zeszyty i książki

opakowania z kartonu, 
czyste pudełka po pizzy

papier
torby i worki papierowe

papier pakowy, listowy,
szkolny i zadrukowany

rolki po papierze toaletowym
 i ręcznikach

tekturę, tekturę falistą

kartony po jajkach

gazety, czasopisma i katalogi

WRZUCAMY  NIE WRZUCAMY

ręczników papierowych 

i artykułów higienicznych

papieru lakierowanego
i powleczonego folią

papieru zatłuszczonego
lub mocno zabrudzonego

kartonów po mleku 
i napojach

worków po nawozach 

i materiałach budowlanych

papieru samokopiującego, 

kalki, tapet

zatłuszczonych naczyń 

jednorazowych z papieru

tkanin, materiałów do 

szycia i ubrań



papier
Co wrzucamy?



szklane opakowania po
kosmetykach

szkło
butelki i słoiki po napojach
 i żywności

butelki po napojach
alkoholowych

szklane butelki po olejach 

roślinnych

szklane karafki

opakowania szklane po
pokarmach dla dzieci

słoiki po dżemach 

i przetworach bez nakrętek

WRZUCAMY  NIE WRZUCAMY

ceramiki, doniczek,
porcelany, kryształów

szkła stołowego
i żaroodpornego

zniczy, kubków, talerzy,
doniczek

żarówek

 szklanek, kieliszków 

i szkła płaskiego

luster i szyb okiennych

monitorów i lamp
telewizyjnych

termometrów i strzykawek

naczynia ze szkła zwykłego



szkło
Co wrzucamy?



plastikowe butelki

TWORZYWA
SZTUCZNE
 I METALE plastikowe opakowania, 

reklamówki i worki foliowe

kartony po mleku, sokach
i napojach

aluminiowe puszki po
napojach, konserwach

opakowania po jogurtach, 

słodyczach

skrzynki z tworzyw sztucznych 

i wiaderka

złom żelazny i metale 

kolorowe, garnki, 
blachy do pieczenia

WRZUCAMY  NIE WRZUCAMY

butelek i pojemników 

z zawartością

opakowań po lekach 

i artykułach medycznych

opakowań po aerozolach

 części samochodowych

zużytych baterii
i akumulatorów

zużytego sprzętu
elektronicznego i AGD

jednorazowych pieluch,

art. higienicznych

odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych

folię aluminiową



TWORZYWA
SZTUCZNE
 I METALE

Co wrzucamy?



artykuły higieniczne 

i kosmetyczne

odpady
zmieszane

resztki jedzenia np: mięso, 

ryby, ości, kości

szkło ozdobne, talerze 

i kubki

zabrudzone woreczki foliowe
i tłusty papier

obuwie i zniszczoną odzież

WRZUCAMY  NIE WRZUCAMY

zużytego sprzętu
elektrycznego

baterii, akumulatorów

leków, termometrów
rtęciowych, chemikaliów

zużytych opon i dywanów

odpadów niebezpiecznych

odpadów rozbiórkowych 

i budowlanych

rozbite szyby okienne 

i szkło żaroodporne



odpady
zmieszane

Co wrzucamy?



odpadki warzywne 

i owocowe 

odpady 
BIO

resztki jedzenia pochodzenia
roślinnego

drobne gałęzie drzew 

i krzewów

skoszoną trawę, liście, kwiaty,
surówki

skorupki po jajkach, stary 
chleb, sałatki warzywne

WRZUCAMY  NIE WRZUCAMY

piasku, mineralnych
substratów, ziemi i kamieni

popiołu z węgla 

kamiennego, papierosów

kości zwierząt, ryb, 

wędlin i mięsa, serów

oleju jadalnego, zepsutej
żywności, nabiału

zawartości kuwet, 
odchodów zwierząt

opatrunków, wacików, 

pieluch, chusteczek itp.

fusy po kawie i herbacie



odpady 
BIO

Co wrzucamy?





SKŁADOWISKO ODPADÓW



SKŁADOWISKO ODPADÓW

Jest to zlokalizowany
 i urządzony zgodnie 

z przepisami obiekt 
 gromadzenia odpadów.

Składowanie odpadów
może odbywać się

wyłącznie w miejscu do tego
wyznaczonym. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Odpady


Sortownia ODPADÓW



sortownia ODPADÓW
Sortownia odpadów

przeznaczona jest do sortowania
odpadów komunalnych na
poszczególne rodzaje.

 Dostarczane odpady wstępnie 

są segregowane, wybierane są
elementy wielkogabarytowe, a
pozostałe odpady przenośnikiem
taśmowym transportowane są do
kabiny wstępnego sortowania,

gdzie następuje segregowanie
surowców na folię lekką,

makulaturę grubą, opakowania
szklane itp.  Na koniec surowce
przesyłane są do prasy belującej,

gdzie następuje prasowanie
odpadów.



spalarnia ODPADÓW



spalarnia ODPADÓW

 Zakład przemysłowy
zajmujący się termicznym

przekształcaniem w procesie
spalania odpadów.

Często pełni funkcję elektrowni
lub elektrociepłowni
produkując energię

elektryczną lub cieplną.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zak%C5%82ad_przemys%C5%82owy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Spalanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odpady
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_elektryczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_termiczna


śmieciarka



ZANIECZYSZCZENIA GLEBY

Zanieczyszczenia z wysypisk śmieci
rozchodzą się na duże dystanse,

szkodząc glebie i zatruwając rzeki,
strumienie i zasoby wód podziemnych.

Łatwopalne gazy i związki chemiczne
często się zapalają, co prowadzi do

pożarów.
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W 2016 roku lud
zkości

wytwarz
ała dzienni

e 5,5

miliona ton odpadó
w stałych.

Jeśli nic
 się nie zmieni, 

do

2100 roku wa
rtość ta wzrośni

e

ponad dwukro
tnie i wynies

ie

12 milionó
w ton.



recykling



recykling

Jedna z metod ochrony
środowiska naturalnego.

Recykling obejmuje
odzyskiwanie surowców 

z produktów odpadowych 

i wykorzystywanie ich do
produkcji nowych,

poszukiwanych towarów.

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arodowisko_przyrodnicze


EKOLOGIA
to nauka o tym, jak istoty żywe wchodzą w interakcje ze sobą

nawzajem oraz ze środowiskiem.



odnawialne źródła energii

energia geotermalna

energia wiatru biomasa

energia słonecznaenergia wodna



energia wodna



energia wodna

Elektrownia wodna to zakład przemysłowy zmieniający energię wody
na energię elektryczną.



energia wiatru



energia wiatru

Elektrownia wiatrowa wytwarza energię elektryczną przy pomocy
turbin wiatrowych napędzanych energią wiatru.



energia słoneczna



energia słoneczna

Energia pozyskiwana z promieniowania słonecznego przy pomocy
paneli słonecznych.



energia geotermalna



energia geotermalna

Energia cieplna pochodząca z wnętrza Ziemi 
(energia skał, wody, gruntu).



biomasa



biomasa

To materiał energetyczny pochodzący z odpadów i pozostałości
produktów roślinnych i zwierzęcych.



śmieci

co zanieczyszcza las?











śmieci

co zanieczyszcza 
wodę?

ścieki

śmieci

nawozy 

i pestycydy

środki 
chemiczne









co zanieczyszcza 
powietrze?

dym z kominów
domów

dym 

z fabryk

spaliny samochodowe

pożary













oczyszczalnia ścieków



oczyszczalnia ścieków

Zespół urządzeń i obiektów technologicznych służących do
usuwania zanieczyszczeń zawartych w ściekach.



zagrożenia dla
 naszej planety



zanieczyszczenia
powietrza



zanieczyszczenia
powietrza



odpady



odpady



chemikalia



chemikalia



pożary



pożary



wycinka lasów



wycinka lasów



konflikty zbrojne



konflikty zbrojne



GLOBALNE OCIEPLENIE



WYCIEKI ROPY



JAK DBAĆ 
O NASZĄ PLANETĘ?



wyłącz oświetlenie,
jeśli z niego nie

korzystasz



wyciągnij wtyczkę 
z gniazda elektrycznego,
jeśli nie korzystasz ze

sprzętu



segreguj 
śmieci



oszczędzaj 
wodę



sadź 
rośliny



oszczędzaj 
papier



zamień auto 
na rower czy

hulajnogę



wymień żarówki
tradycyjne 
na ledowe



wymień sprzęty
na 

energooszczędne



KORZYSTAJ 
Z ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII



ZAMIEŃ SAMOCHÓD 
Z SILNIKIEM SPALINOWYM 

NA ELEKTRYCZNY



KUPUJ UBRANIA
ROZWAŻNIE 



UŻYWAJ TOREB
WIELORAZOWYCH



OGRANICZ 
PLASTIK



dlaczego zwierzęta mórz 
i oceanów giną?

zatrucie wody
ściekami

zatrucie wody
 ropą

zaplątanie 
w sieć

prze
łowienie

nielegalne
połowy

śmieci









jak długo 
rozkładają się śmieci?

400
3 miesiące

lat

450
lat

100 - 1000
lat

80 lat

6
miesiący

50- 200
lat

nigdy...



jak oszczędzać
wodę?

zakręcaj wodę 

podczas mycia zębów

wybierz prysznic zamiast
długiej kąpieli

gotuj pod przykryciem

napraw nieszczelny kran

uruchamiaj tylko pełną
 pralką lub zmywarkę

wykorzystuj
wodę

ponownie

nie myj naczyń
pod bieżącą

wodą



jak oszczędzać
energię?

wyciągnij wtyczkę 

z gniazda
elektrycznego, jeśli nie
korzystasz ze sprzętu

 

zamień urządzenia 

na energooszczędne   
gotuj zawsze tyle wody, 

ile potrzebujesz

wyłączaj światło 

i urządzenia, jeśli 
z nich nie korzystasz

zdecyduj, co chcesz wyjąć 

z lodówki, zanim ją
otworzysz

używaj żarówek
energooszczędnych



jak oszczędzać
papier?

nie kupuj papierowych czasopism 

- korzystaj z wydań cyfrowych

kupuj książki, notesy 

i papier toaletowy
wykonane z papieru

 z odzysku

korzystaj z biblioteki

drukuj dwustronnie
używaj materiałowego ręcznika, 

zamiast papierowych ręczników czy chusteczek



BĄDŹ EKO!
 Kupuj mniej- rób zakupy odpowiedzialnie, kupuj tylko
to, co jest potrzebne.
 Zawsze miej przy sobie torbę wielokrotnego użytku.
 Nie wyrzucaj żywności.
 Segreguj śmieci.
 Wybierz rower czy hulajnogę zamiast samochodu.
 Zakręć wodę podczas mycia zębów.
 Nie wyrzucaj- staraj się naprawić to, co się zepsuło.
 Staraj się ograniczyć zużycie plastiku.
 Uszyj torebki na warzywa i owoce np. z firanek.
 Oszczędzaj prąd.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.



SPRZĄTANIE ŚWIATA







Co się stanie, gdy 
wyginą pszczoły? 



Zdecydowana większość roślin na naszej
planecie jest zapylana przez pszczoły.

Istnieje niewiele roślin, które nie
potrzebują pomocy pszczół, a co więcej

nie zapewnią one pożywienia dla
wszystkich ludzi i zwierząt, będzie ich

zwyczajnie za mało. 
Wymarcie pszczół oznacza dla świata

prawdziwą katastrofę ekologiczną 
i poważny kryzys żywieniowy.

Maksymalnie 10 lat możemy przetrwać
po śmierci ostatniej pszczoły.



CO NAJBARDZIEJ 
SZKODZI PSZCZOŁOM?

pasożyty
 i choroby

zmiany 
klimatu

opryski
brak roślin 

miododajnych



jak pomóc
 PSZCZOŁOM?

używaj naturalnych nawozów

sadź i siej rośliny miododajne

postaw w ogrodzie miseczkę z wodą dla pszczół 

wspieraj pszczelarzy

edukuj inne osoby


