
DZIEŃ ZIEMI 2021

"Przywróć naszą Ziemię"



Od setek lat klimat naszej planety
zmienia się nieustannie. Nie wszystkie
zmiany służą naszej planecie, dlatego

powinniśmy od najmłodszych lat
interesować się jej dobrem. 

Corocznie 22 kwietnia obchodzimy Dzień
Ziemi  - w tym szczególnym dniu

podejmowane są różne ekologiczne
inicjatywy - np. sadzenie drzew,

sprzątanie lasów. 
Tegoroczne hasło przewodnie Dnia

Ziemi brzmi "Przywróć naszą Ziemię". 
 

22 kwietnia



Świętujmy Dzień Ziemi
codziennie :)



 
 
 

O Ziemie możemy dbać, wykonując proste, codzienne czynności, np.
prawidłowo segregując odpady, oszczędzając energię i wodę,

wykorzystując kilkakrotnie te same rzeczy (np. folie), nadawać rzeczom
pozornie bezużytecznym drugie życie.  

Los naszej planety jest 
w naszych rękach!

Jaki jest Twój sposób 
na dbanie o Ziemię?



To może Ciebie zaskoczyć!



Recyklin
g



Recykling oraz ponowne wykorzystanie
przeróżnych rzeczy pozwala zaoszczędzić cenne

surowce wydobywane z ziemi — jej zasoby. 

Recykling 
- dlaczego jest taki ważny?



Recykling to jedna z metod ochrony środowiska naturalnego.
Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych

oraz zmniejszenie ilości odpadów. Założenia recyklingu
zakładają wymuszanie odpowiednich postaw u producentów

towarów, sprzyjających produkcji materiałów jak najbardziej
odzyskiwalnych oraz pokazanie społeczności 

jak wspomagać środowisko przez Zasadę 3R, segregację
odpadów.  

Badania prowadzone przez Duński Uniwersytet Techniczny
wykazały, że w 83% przypadków recykling jest

najefektywniejszą metodą pozbywania się odpadów z
gospodarstw domowych. 

Kilka słów o recyklingu

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arodowisko_przyrodnicze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Surowiec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odpady
https://pl.wikipedia.org/wiki/Du%C5%84ski_Uniwersytet_Techniczny


(ogranicz) – unikaj kupowania zbędnych lub niepotrzebnych rzeczy,
unikaj towarów nadmiernie opakowanych.
(użyj ponownie) przypomina o możliwości powtórnego wykorzystania
produktów powszechnie uznanych za jednorazowe. 
(oddaj do odzysku/recykluj) mówi co należy zrobić w sytuacji, gdy nie
można zrezygnować z produktu, a powstałego z niego odpadu nie da się
wykorzystać ponownie: należy go wrzucić do odpowiedniego pojemnika
celem ponownego wykorzystania w produkcji.

Zasada 3 R: Reduce, Reuse, Recycle (po angielsku), czyli po polsku:
Zasada 3 U: Unikaj kupowania zbędnych rzeczy, Użyj powtórnie, Utylizuj 

1.

2.

3.

Zasada 3 R

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


Kolejność czasowników nie jest
w tym zwrocie przypadkowa. 

Największe korzyści dla
środowiska niesie ograniczanie

nadmiernej konsumpcji oraz
wielokrotne użycie, czyli jak

najpóźniejsze uznanie produktu
za odpad!

Zasada 3 R

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


Jedną z ważniejszych
rzeczy w recyklingu to

prawidłowe segregowanie
odpadów.

Od 1.07.2017 w Polsce
obowiązuje Jednolity
Systemem Segregacji

Odpadów (JSSO).

Jak segregować odpady?



gazety
opakowania z tektury 
papier biurowy

 Wrzucamy: 

kartonów po mleku
tapet 
worków po nawozach
zabrudzonego papieru

 NIE wrzucamy:

https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/materialy/infografiki/2020/segregacja_i_co_dalej_papier_mk.pdf

Do niebieskiego pojemnika
"Papier":



szklane butelki po napojach
słoiki

 Wrzucamy:

ceramiki
luster
żarówek
zniczy z zawartością wosku

 NIE wrzucamy: 

https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/materialy/infografiki/2020/segregacja_i_co_dalej_szklo_mk.pdf

Do zielonego pojemnika
"Szkło": 



resztki jedzenia
liście
skoszoną trawę
owoce
warzywa

 Wrzucamy: 

mięsa zwierząt
leków
odchodów zwierząt

 NIE wrzucamy: 

https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/materialy/infografiki/2020/segregacja_i_co_dalej_bio_mk.pdf

Do brązowego pojemnika
"Odpady biodegradowalne":



wszystko to, co nie może być
poddane recyklingowi

 Wrzucamy: 

baterii
akumulatorów
odpadów wielkogabarytowych
elektrośmieci

 NIE wrzucamy:

https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/materialy/infografiki/2020/segregacja_i_co_dalej_zmieszane_mk.pdf

 

Do szarego pojemnika 
"Odpady zmieszane":



zgniecione plastikowe butelki po
napojach
puszki po napojach
folię aluminiową

 Wrzucamy: 

zużytego sprzętu elektronicznego
zużytych baterii i akumulatorów

 NIE wrzucamy: 

https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/materialy/infografiki/2020/segregacja_i_co_dalej_metale_i_plastik_mk.pdf

 

Do żółtego pojemnika 
"Metale i tworzywa

sztuczne":



Poprzednie slajdy zawierają
najważniejsze informacje o segregacji

odpadów, dlatego jeśli chcesz dowiedzieć
się więcej, zajrzyj pod ten link:

https://naszesmieci.mos.gov.pl/pytania-
i-odpowiedzi/segregacja

 

Masz wątpliwości?



- Produkt powstał zgodnie z przepisami
obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej

- Przypomina nam, by opakowanie
wyrzucić do kosza

- Znak informuje nas o tym że opakowanie lub
produkt jest wykonane z aluminium i nadaje się
do recyklingu

- Nie testowano na zwierzętach

- Producent sfinansował budowę i funkcjonowanie
systemu odzysku odpadów, często mylony z symbolem
recyklingu

Co oznaczają te symbole?



- Do produkcji towaru nie użyto żadnego składnika
pochodzenia zwierzęcego

- Najczęściej występuje na sprzęcie elektronicznym,
oznacza, że nie należy wyrzucać go do kosza razem z
innymi odpadami, lepiej przekazać do zbiórki
elektrośmieci  

- Opakowanie nadaje się do
recyklingu

- Produkt nadaje się do ponownego użycia,
najczęściej znajduje się na butelkach,
beczkach, szklanych pojemnikach

Co oznaczają te symbole?



 
Recykling to przetwarzanie śmieci np. papier
toaletowy powstający z książek i czasopism. 

 
Upcykling polega na tym, że odpady zanim trafią do
recyklingu  mogą zostać wykorzystane przez nas do

stworzenia wielu przydatnych  rzeczy np. kolorowych
przyborników z puszek po konserwach, huśtawki ze

starej opony itp. Kreatywność ma tu ogromne pole do
popisu :) Przy odrobinie chęci i pracy możemy

przysłużyć się planecie jak i sobie, a upcykling może
stać się naszym nowy hobby :)

 

Stara opona jako huśtawka

upcykling?
Wiesz, czym jest...



Na kanale Youtube można znaleźć wiele filmików zagranicznych
(polskich również), jak w pomysłowy sposób wykorzystać przedmioty,

które są nam już nie potrzebne. 
Jeśli przystąpisz do pracy, pamiętaj, aby zachować ostrożność i poproś

osobę dorosłą, by towarzyszyła Tobie w trakcie tworzenia :) 
 

Nie masz pomysłu?
Zainspiruj się!



Pomysł na ozdobną ramkę: 
https://www.youtube.com/watch?v=W8WOK5IMNcA

 
Wystawa figurek:

https://www.youtube.com/watch?v=XKgGMaHtKoY
 

Pudełko na biżuterię:
https://www.youtube.com/watch?v=K4e-41_VCNA

 
Przybornik:

https://www.youtube.com/watch?v=bOERfSDmURM
 
 

Przykładowe filmiki:



 
 

Zapraszamy do zagrania w edukacyjne gry tematycznie
związane z dbaniem o naszą planetę :)

Czas na naukę przez
zabawę!

 



https://bimkal.pl/kalendarz/dzien-ziemi
https://www.nanowosmieci.pl/symbole-umieszczane-na-opakowaniach/
https://naszesmieci.mos.gov.pl/
https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/po-raz-drugi-
sadzimy-z-prezydentem
https://portal.librus.pl/rodzina/artykuly/drugie-zycie-rzeczy-o-
naprawie-recyklingu-przedmiotach-z-drugiej-reki
https://www.pexels.com/
https://www.youtube.com/channel/UCjjRFKvjpU1L1eDmfBWcqig
https://pl.wikipedia.org/wiki/Recykling
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_3R

Źródła:



Zadanie współfinansowane ze środków 
Gminy Sępólno Krajeńskie


