Ziemia to nasz wspólny dom . Dbajmy o niego, najlepiej jak potrafimy.
Ekologia i ochrona środowiska to dwa odrębne pojęcia. W przypadku
pierwszym mamy do czynienia z nauką , która opisuje zależności miedzy
organizmami oraz między organizmami a środowiskiem ich życia. Natomiast
ochrona środowiska nie jest dziedziną naukową a wszelakimi działaniami jakie
podejmujemy, aby zmniejszyć szkody, które wyrządziliśmy środowisku. Jednak
oba terminy są ściśle ze sobą powiązane i często zależne od siebie. Zobacz ile
zależy od Ciebie….
Jak niewiele wystarczy, aby pomoc naszej zielonej planecie. Pamiętaj o
oszczędzaniu wody, segreguj śmieci, troszcz się o nasz wspólny dom….
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Nie zanieczyszczaj środowiska!
wrzucaj śmieci do śmietnika, bo papierek sam nie znika.
Segreguj odpady!
Kto śmieci segreguje ten świat ratuje.
Używaj produktów przyjaznych Tobie i środowisku!
Torebka foliowa jest już niemodna , materiałowa bardziej stylowa i
wygodna.
Oszczędzaj wodę!
Jak myjesz ząbki to zakręcaj wodę przyjacielu, bo wody jest mało, a
chętnych na nią wielu.
Nie hałasuj!
Słuchaj głosu przyrody , bo one dają nam spokój.
Żyj ekologicznie i zdrowo.
Świat owoców i warzyw jest bardzo kolorowy, jedz je często a będziesz
zdrowy.

QUIZ DLA MŁODEGO EKOLOGA
1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.




Nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody to;
sozologia
etyka
ekologia
Czy należy dbać o środowisko?
oczywiście!
nie, ponieważ i tak nikt tego nie robi
raczej nie, nie przynosi to efektów
Smog to :
dym z komina
gatunek smoka
bardzo zanieczyszczone powietrze wiszące nad miastem
Co sie robi z zużytymi bateriami?
wyrzuca się do śmietnika
zakopuje głęboko w ziemi
wrzuca do specjalnego pojemnika
Recykling to:
dyscyplina sportowa
gra komputerowa
powtórne przetwarzanie zużytych materiałów w celu wykorzystania ich ponownie
Do żółtego pojemnika na odpady wrzucimy:
metal
papier
plastik
Do niebieskiego pojemnika wrzucimy ?
plastik
odpady biodegradowalne
papier
Jak możemy pomóc w ochronie środowiska:
częściej sprzątać
spalać śmieci
segregować śmieci
Gdzie należy wrzucać szczątki organiczne?
do zwykłego śmietnika
na ulice
na kompost
Czy wiesz ile jest parków narodowych w Polsce:
23
100
3

