
EKOLOGIA

W tej prezentacji pokaże
kilka rzeczy, które robię dla naszej planety



SŁOMKI

Bardzo dużym problemem w 
dzisiejszych czasach

jest nadmierne zużycie
plastiku.

Wiemy, że jest on bardzo
szkodliwy dla środowiska

dlatego zamiast

używać wielu

plastikowych słomek do picia
używam jednej metalowej.



SEGREGACJA 
ŚMIECI

Większość z nas ma w swoim domu
kosze do recyklingu śmieci, ja 
również . Śmieci, które mam w 
domu wrzucam do prawidłowo

oznaczonych pojemników ale to nie
wystarcza bo wiele osób swoje

śmieci wyrzuca do lasów i innych
podobnych miejsc, jest to bardzo

szkodliwe dla środowiska ale także
dla zwierząt, które znajdują się w 
lesie bo mogą potraktować to jako

pokarm, który może bardzo im
zaszkodzić . Aby ochronić przed

szkodliwym działaniem śmieci
zwierzęta i środowisko zawsze

zabieram śmieci do domu.



TRANSPORT

W każdej możliwej
sytuacji

gdy pogoda dopisuje
staram się

zamiast samochodem
jeździć rowerem

lub komunikacją
miejską.



PLASTIKOWE 
NAKRĘTKI

Chodzi o to, że zbierając nakrętki, 
baterie, makulaturę można pomóc 

ziemi ale nie tylko. W wielu 
miastach są specjalne pojemniki do, 
których można wrzucić nakrętki i 
są one przekazywane na leczenie 

chorych osób. W szkołach są 
specjalne akcje , które także 

zbierają te rzeczy i przekazują je 
aby pomagać innym. W domu mam 

specjalny pojemnik w którym 
zbieram nakrętki a gdy mam ich już 

większą liczbę to wrzucam je do 
pojemnika, najbliższy znajduje się 

na rynku w Wieruszowie.



KUPUJE Z 
GŁOWĄ

Będąc w sklepie 
staram się wybierać 
produkty, które nie 

są testowane na 
zwierzętach a ich 

opakowania nadają się 
do recyklingu.



TORBY 
WIELOKROTNEGO 

UŻYTKU

Zamiast za każdym 
razem gdy jestem na 

zakupach kupować 
jednorazową 

reklamówkę, kupuje 
jedną torbę 

materiałową i 
wystarcza mi ona na 

bardzo długo.



WODA

Woda to najcenniejszy 
płyn na ziemi, od 

którego zależy nasze 
życie dlatego staram 
się ją oszczędzać na 

każdy możliwy sposób. 
Do podlewania roślin w 

ogrodzie używamy 
deszczówki, którą 

zbieramy do 
specjalnego zbiornika.



PRĄD

Zawsze gdy wychodzę z 
pokoju wyłączam światło. 
Staramy się także aby 
urządzenia, których używamy 
w domu były energooszczędne. 
Nie zostawiamy urządzeń 
elektrycznych podłączonych 
do gniazdka.



Bardzo dziękuje za uwagę 
poświęconą na obejrzenie tej 
krótkiej prezentacji

Zdjęcia są moje a także zaczerpnięte z aplikacji Pinterest
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