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Przyroda jest naszym wspólnym dobrem i wszyscy powinniśmy o nią dbać.

Każdy z nas może prostymi rzeczami przyczynić się do ratowania Ziemi



Segregowanie śmieci

Segregując śmieci powodujemy, że trafiają do miejsc, gdzie są przetwarzane.Dzięki 

temu nie zalegają latami na wysypiskach śmieci. Nawet nie zdajemy sobie sprawy 

z tego,że taki plastik np. potrzebuje setek lat żeby się rozłożyć. Potem w 

postaci mikrogranulek trafia do gleby i wody następnie do roślin i zwierząt , 

w tym również do człowieka.  Czy chcemy być zbudowani z plastiku?





Oszczędność wody

Ekologiczne podejście wcale nie oznacza rezygnacji z osiągnięć cywilizacji.

Myjąc naczynia w zmywarce zużywamy mniej wody niż przy myciu ręcznym.

Trzeba tylko pilnować, aby była do pełna załadowana.





Dbanie o rośliny i  zwierzęta

Nasadzanie kwiatów, krzewów czy drzew nie tylko upiększa nasze otoczenie, ale też 

wpływa na poprawę jakości powietrza i daje pożywienie zwierzętom. Dzięki temu 

możemy podziwiać wiele niezwykłych gatunków.

Ja w ubiegłym roku widziałem polskiego kolibra.

Jest to motyl Fruczak gołąbek





Organizowanie siedlisk dla owadów zaprasza je do naszych sadów i ogrodów np. 

pszczoły, których jest coraz mniej. Taki domek jest bardzo łatwy do zrobienia z rurek 

trzcinowych.





Dbanie o rośliny

Wszystkie odpady organiczne z domu powinny trafiać do kompostownika . Zostaną 

one przetworzone na kompost , który wzbogaci glebę i zasili rośliny . Dzięki temu nie 

produkujemy dodatkowych śmieci , jednocześnie przyczyniamy się do lepszej 

kondycji naszego środowiska stosując naturalny nawóz.





Dbanie o to , co wokół nas.

Wszyscy bardzo chętnie korzystamy ze spacerów . Dlatego,  gdy spacerując widzimy 

śmieci , posprzątajmy je . Nie czekajmy , że zrobi to ktoś inny . Korzyści będą 

ogromne: piękne miejsce do obcowania z przyrodą, ruch na świeżym powietrzu i 

spędzanie czasu rodzinnie. A może ktoś weźmie z nas przykład...







Niemarnowanie jedzenia

Bardzo często pozostają  nam produkty spożywcze, które nie są zbyt świeże 

i wyglądają nieapetycznie. Nie wyrzucajmy ich jednak. Pomyślmy , co można 

z nich zrobić .Pamiętajmy, że przy produkcji żywności jest zużywana 

ogromna ilość energii i paliwa potrzebnego do jej transportu.





Dziękuję za uwagę!!!


