
22 kwietnia



Jesteśmy pierwszym pokoleniem, które 
żyje w sposób świadomy na Ziemi, i 
ostatnim, które ma szansę naprawić 
Ziemi wyrządzone dotychczas szkody.



22 kwietnia na całym świecie 
obchodzony jest Dzień Ziemi

Tegorocznym 
motywem przewodnim jest hasło

„Przywróć naszą Ziemię”



Ziemia jest Arcydziełem
Stworzenia



„Ziemia nie należy do człowieka,
człowiek należy do Ziemi. 

Cokolwiek przydarzy się Ziemi 
przydarzy się człowiekowi. 
Człowiek nie utkał pajęczyny życia-
jest on niteczką w tej pajęczynie. 
Jeżeli niszczy tę pajęczynę niszczy 
samego siebie…”



„Przywróć
naszą
Ziemię”



„Przywróć naszą Ziemię”

Używamy 
wszystkiego co daje nam 

nasza planeta: 
wody, powietrza, 

światła słonecznego, 
temperatury, zwierząt,
roślin, oceanów i gór.



„Przywróć naszą Ziemię:

Niestety ziemia i całe środowisko jest 
konsekwentnie niszczone przez nas ludzi.

Dlatego Dzień Ziemi jest  koniecznością



Sami niszczymy naszą planetę



NASZĄ ZIEMIĘ.





„Przywróć naszą Ziemię”

Jak możemy Pomóc w ochronie 
naszej planety i środowiska



Gaś światło kiedy wychodzisz z 
pokoju, wyłączaj telewizor, radio, 
komputer, gdy już nie będziesz z 
nich korzystał. 
W ten sposób oszczędzasz
energię!



Zakręcaj wodę w kranie kiedy myjesz zęby. Bierz 
raczej krótki prysznic niż kąpiel. Dokręcaj krany. W 
ten sposób oszczędzasz wodę!



Zwracaj uwagę innym gdy śmiecą. 
Sprzątaj po swoim psie gdy 
wychodzisz z nim na spacer. W ten 
sposób dbasz o czystość swojego 
otoczenia!



Zacznij segregować odpady w domu. W ten sposób ograniczasz 
ich ilość. Posegregowane odpady to cenne surowce wtórne, 

które można ponownie wykorzystać



Idąc na zakupy weź ze sobą własną 
torbę (najlepiej wykonaną z 
materiału) zamiast przynosić 
ze sklepu torebki plastikowe.

W ten sposób wytwarzasz 
mniej śmieci!



Zwracaj uwagę na to co kupujesz. 
Czy produkty te są oznakowane 
symbolami, które świadczą o ich 
wpływie na środowisko naturalne (np. 
opakowanie nadające się do recyklingu, 
produkt bezpieczny dla warstwy 
ozonowej, nie testowane na zwierzętach 
itp.). 
Rezygnuj z zakupu produktów, które są 
ci zbędne. W ten sposób, będąc 
świadomym konsumentem, chronisz 
środowisko naturalne!



Jeśli nie korzystasz już ze swoich 
gier, książek – zamiast je wyrzucić 
pomyśl, może jest ktoś inny, komu 
mogłyby się przydać. W ten 
sposób możesz sprawić komuś 
przyjemność! Przyczyniasz się 
także do ochrony zasobów 
środowiska naturalnego!
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