
„ I ty możesz chronić przyrodę. ”

Magdalena Kica Kl. 4 „a”

„Pamiętaj ekologu młody, 
Bądź zawsze 

przyjacielem przyrody!”

Papież - Jan Paweł II



1. Segreguj śmieci. Czyli wrzucaj plastik do kosza na plastik, papier do 
kosza na papier itd.

2. Nie myj samochodu nad rzeką i na podwórku
3. Oszczędzaj wodę, bierz prysznic.
4. W lesie nie łam gałęzi i nie puszczaj głośnej muzyki.
5. Nie dręcz zwierząt – nie strasz je, nie bij i nie przyczepiaj im do ogonku 

różnych śmieci.
6. Nie wylewaj do rzek i jezior różnych szkodliwych substancji.
7. Zachęcaj kolegów do wspólnego dbania o przyrodę.
8. Nie używaj artykułów jednorazowego użytku, a na zakupy noś swój 

własny koszyk wiklinowy.
9. Nie niszcz zieleni i nie zrywaj kwiatów pod ochroną!



„Na Leśnej Polanie”

L. Miklaszewski

W naszym lesie na polanie
wielkie dzisiaj zamieszanie.
Jest tu chyba wróg przyrody
i narobił wiele szkody
Krzaczek płacze, ptak nie śpiewa
Połamane młode drzewa,
Ławka nie ma jednej deski
Koło ławki były pieski.
Siatki, puszki i papiery,
I butelki leżą cztery.
Każdy duszek koszyk niesie,
Zaraz będzie czysto w lesie.
Tak bym chciała żyć na świecie,
W którym śmieci nie znajdziecie.
Kosze służą na odpadki,
Pamiętajcie o tym dziatki.

„Tylko Raz”

M. Buczkówna

Chcą żyć jak i ty żyjesz,
wszystkie na świecie zwierzęta -
i mrówki, i żaby, i żmije,
i pszczoła wiecznie zajęta.
I paź królowej - motyl
niech fruwa tęczowo - złoty,
i ślimak środkiem dróżki
niech pełznie, wystawia różki...
Przypatrz się z bliska dżdżownicy,
biedronce, jak kropki liczy,
jaskółce, jak gniazdo kleci,
jak pająk rozsnuwa sieci.
Niech skacze pasikonik,
niech świerszczyk w trawie dzwoni...
Dla nich kwitnie łąka, dla nich rośnie las.
Jak i ty - żyją tylko raz.







Jak zmniejszyć ilość śmieci 
występujących w domu…

1. Zamiast używać reklamówek foliowych w sklepie noś swój własny koszyk 
wiklinowy.

2. Zamiast kupować produktów jednorazowego użytku, np. butelki plastikowej, 
kupuj produkty wielorazowego użytku np. butelki szklane.

3. Wynoś regularnie śmieci co parę dni.
4. Zbieraj makulaturę i oddawaj ją co jakiś czas do punktu zbierania papieru lub do 

szkoły (jeżeli są tam organizowane tego typu zbiórki).
5. Kompostuj odpady pochodzenia organicznego.
6. Zamiast kupować 8 paczek po 200 g możesz kupić 1 paczkę po 1000 g
7. Kupuj żarówki energooszczędne, dzięki czemu oszczędzisz energię oraz unikniesz 

nie potrzebnego wyrzucania zużytych żarówek.
8. Kiedy coś rozlejemy, zamiast używać papieru lub ręczników papierowych możemy 

wytrzeć to jakąś szmatą.
9. Nie wyrzucaj rzeczy jeżeli możesz to komuś oddać.
10. Jeżeli skończy ci się wkład lub nabój do długopisu lub pióra nie kupuj nowego, 

tylko kup nowy wkład lub nabój. 



www.fundacjaarka.pl

"Nie 
śmiećcie, 

nie trujcie, 
segregujcie"



Ekologia zajmuje się badaniem powiązań między organizmami żywymi a
środowiskiem abiotycznym (układy biologiczne istnieją w sieci powiązań między
sobą i otaczającym je środowiskiem), opartych na różnego rodzaju interakcjach.
Odkrywanie tych zjawisk dokonywało się od starożytności, ale ekologia jako
samodzielna nauka rozwinęła się w zasadzie w XIX w. Ekologia nie jest nauką
obojętną wobec egzystencji przyrody i człowieka, dlatego często w potocznych
dyskusjach utożsamiana bywa z sozologią i filozofią.

Ekologia najogólniej jest 
nauką o porządku i 

nieporządku w przyrodzie 
oraz konsekwencjach 

wynikających dla istnienia 
biosfery i człowieka.



Pamiętaj, że gdyby 
na ziemi nigdy nie 

było zieleni –
umarlibyśmy.

Wszystkie 
swoje zakupy 
noś w takich 

torbach.

Pamiętaj by segregować 
śmieci, zmniejszyć ilość 

opadów występujących w 
domu oraz przestrzegać 

„Dekalogu młodego 
ekologa”





Dziękuje, za zainteresowanie moją prezentacją pt. 
„Ekologia”. 

Mam nadzieję, że ten projekt wiele was nauczył 
i zrozumieliście dlaczego segregowanie odpadów 
oraz dbanie o przyrodę jest tak ważne w naszym 

życiu. 
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