
Ekologia 

Od ekologii zależy cała nasza planeta! 

!



Palenie odpadów 

Palenie odpadów bardzo szkodzi naszemu

środowisku- przez to powiększa się dziura

ozonowa.



Sortowanie odpadów 

• Sortowanie odpadów jest ważne dla 
środowiska. 

• Wyrzucając plastikowe butelki szkodzimy nie 
tylko sobie lecz też zwierzętom. 



Palenie gumy 

• Na torach wyścigowych jest bardzo duża ilość
spalanej gumy. Przez to całe wysypiska są
zapełnione oponami i przez to jest bardzo duża
ilość odpadów w morzach oraz oceanach .



Smog 

• Smog tworzy się przez auta oraz 
najprzeróżniejsze fabryki.

• Największe zanieczyszczenie smogiem jest w 
miastach. 



Palenie w piecach domowych  

• Palenie w piecach c.o. ma swoje plusy i minusy. 

• Plusem jest to, że ogrzewa całe mieszkanie. 

• Minusem jest to że zanieczyszcza powietrze.   



Palenie węgla 
kamiennego

• Jest to najczęściej używany opał w domach-

niestety nie zawsze jest odpowiedniej jakości.  



Zakręcajmy krany 

• Podczas mycia zębów zawsze się leje woda, 
która niepotrzebnie się marnuje. 



Zażywając kąpieli 

• W wannie niepotrzebnie zużywa się bardzo 
dużo wody, 

• Prysznice są lepsze od wanien, ponieważ jest 
mniejsze zapotrzebowanie na wodę.



Niepotrzebne ubrania 

• Pewnie w naszych szafach są za małe lub 
niepotrzebne rzeczy. 

• Takie ubrania oddajemy na zbiórki lub do 
specjalnych kontenerów. 



 Prąd jest ważnym czynnikiem w naszym 
życiu.

 Dzięki niemu mamy światło i działają 
takie urządzenia jak komputery, 
telefony,mikrofalówki …itd



 W dzisiejszych czasach jest to najlepsze 

źródło prądu.
 Nie trzeba budować elektrowni 

atomowych, które są niebezpieczne dla 
środowiska. 



 Nasze zdrowie powinno być 
najważniejsze w naszym życiu. 

 To, w jakich okolicach mieszkamy ma 

bardzo duże znaczenie.
 Na wsiach jest o wiele mniej 

zanieczyszczone powietrze niż w 
miastach, w których są fabryki. 



 1.Wybieranie roweru zamiast 

samochodu.

 2.Zmiana opału w piecach. 
 3.Zakaz palenia przeróżnych śmieci i 

gumy.

 4.Zmniejszenie zapotrzebowania na 

różne artykuły zrobione z plastiku.
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