
Ziemia



Ziemia jest planetą 
- trzecią od słońca,

- jedyną, którą pokrywa w 70% woda i 

może występować w trzech stanach 

skupienia,

- na której życie powstało 3 miliardy 

temu,

- wokół ziemi krąży naturalny satelita 

księżyc, bez którego gwiazdy nie są w 

stanie oświetlić naszej planety. 



Dzień Ziemi (Światowy Dzień Ziemi)
- 22 KWIETNIA,
-  akcje prowadzone są 

corocznie wiosną,
- ich celem jest promowanie 

postaw proekologicznych w 
społeczeństwie, 

- organizatorzy chcą 
uświadomić politykom i 
obywatelom, jak kruchy jest 
ekosystem planety ludzi.



Podróż dookoła Ziemi
- najwyższy szczyt: Mount Everest (8848m n.p.m.),

- najdłuższa rzeka : Nil,

- największe jezioro : Morze Kaspijskie,

- najwyższy wulkan : Ojos Del Salado (Argentyna/Chile),

- największy las : Amazonia.  



Na takiej planecie chcielibyśmy żyć :



A ŻYJEMY?

Ziemia jest w tarapatach!!!!



Pożary i wycinki lasów
- głównie spowodowane 

działalnością człowieka,

- ginie źródło tlenu,

- giną setki tysięcy 

zwierząt! 



Susza
- powstaje w wyniku 

wysokich temperatur,

- wysychają zbiorniki 

wody, rzeki,

- gleba pozbawiona wody 

nie nadaje się do życia 

dla roślin i zwierząt.



Topnienie lodowców
- poziom wody się podnosi i zalewa 

ląd,

- zagrożenie dla milionów gatunków 

zwierząt,



Pacyficzna wyspa śmieci
- wyspa śmieci powstała w wyniku ruchów wody,

- składa się z plastikowych nakrętek, butelek, 

woreczków, sieci rybackich i innych śmieci 

wyrzucanych do do wody, nawet deski klozetowe,

- masa tych śmieci wynosi ok. 78 tys ton!!!!!!!!!

- naukowcy zidentyfikowali śmieci sprzed około 50 lat.



Jaką może mieć wielkość
Pacyficzna wyspa śmieci?

Osiedla?                                                                  Polski?                             Obszaru 3 krajów Polski?



Odpowiedź:



Plastik na lądzie
jest zjadany przez zwierzęta lądowe, 

zagrażając ich życiu



Smog
- mieszanina mgły, dymu i spalin.

Skutki:

- skrócenie długości i jakości życia,
- zwiększone ryzyko zapadalności na choroby 

układu oddechowego, układu krążenia,
- zwiększone ryzyko zapadalności na choroby 

układu nerwowego,
- zwiększone ryzyko takich chorób jak nowotwór.



Fatalna jakość powietrza w Polsce!



Każda dziedzina ochrony 
środowiska jest bardzo ważna!!!!!!



Zastanówmy się jednak nad tworzywami 
sztucznymi zalewającymi naszą planetę



 Jednym z najbardziej pożądanych działań jest 
zmniejszenie liczby generowanych przez siebie 
odpadów



W jaki sposób Waszym zdaniem jesteśmy w 
stanie zmniejszyć ilość odpadów w naszym 
otoczeniu?

- wypiszcie proszę pomysły, a gospodarz

 klasy proszony jest o ich spisanie 

i wysłanie na adres mailowy:

akopij@kobylanka.edu.pl

mailto:akopij@kobylanka.edu.pl


Dziękujemy za uwagę 
i zapraszamy do zabawy!
Aleksandra Wityk - Adamczyk

Kinga Wiśniewska

Agnieszka Kopij



Źródła:
-www.fajnepodroze.pl,

www.wikipedia.pl,

www.wiadomosci.onet.pl,

www.młodytechnik.pl,

www.naukawpolsce.pl

www.naukowcy.pl

-zbiornikiwodne.pl

-nauka
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