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RECYKLING 
( DRUGIE ŻYCIE ODPADÓW ) 

 



Dzień ziemi obchodzimy 22 kwietnia 2021 znany 
jako międzynarodowy dzień sprzątania świata. 



Hasła Ekologiczne 

Na ochronie środowiska, twoje zdrowie zyska. 

Każdemu sercu bliska, ochrona środowiska 

Okaż kulturę i chroń naturę 

Mniej serce dla przyrody i nie zanieczyszczaj 
wody 

Ziemio nie poddawaj się, uratujemy cię  

Nie zostawiaj śmieci w lesie bo on tego nie 
zniesie. 



Po co jest RECYKLING ? 

Recykling- jedna z metod ochrony środowiska, 
obejmuje odzyskiwanie surowców z produktów 
odpadowych i wykorzystywanie ich do produkcji 
nowych, poszukiwanych towarów 

Dzięki odpowiedniemu przetworzeniu śmieci 
nadajemy im „ DRUGIE ŻYCIE”. 



 



Świat brudny – Świat czysty 

 

 

Gdy świat byłby                   Rzadko byśmy  

zaśmiecony często byśmy      chorowali. 

chorowali.                                 Byłoby więcej warzyw    

Wszystko byłoby droższe.   i owoców. 

Rośliny by umarły.                Ludzie i zwierzęta  

Brak tleny.                              dłużej by żyli. 

Ludzie i zwierzęta by            Mielibyśmy więcej 

Umierali.                                     czystego tlenu 



Kosze na śmieci 

 



Co wyrzucamy do ZIELONEGO kosza? 

Do zielonego kosza wyrzucamy szkło : 

Butelki szklane  

Rozbite naczynia 

Odłamki szkła 



Co wyrzucamy do ŻÓŁTEGO kosza? 

Do żółtego kosza wyrzucamy plastik : 

Plastikowe butelki 

Plastikowe zakrętki 

Zepsute plastikowe zabawki 



Co wyrzucamy do CZERWONEGO kosza? 

Do czerwonego kosza wyrzucamy metale :  

• Puszki 

• Kapsle 

• Drobny złom 



Co wyrzucamy do NIEBIESKIEGO kosza? 

Do niebieskiego kosza wyrzucamy papier : 

• Karton 

• Zużyty papier 

• Papierowe naczynia 



Co można zrobić ze szkła? 

Z przetworzonego szkła można wyprodukować 

 Nowe butelki 

 Słoiki 

 Wazony 



Co można zrobić z plastiku? 

Z plastiku można wykonać : nowe opakowania a 
także sami  możemy stworzyć różne rzeczy 
potrzebne w życiu codziennym. 



Co możemy zrobić z metalu? 

Z metalu możemy zrobić :  

Nowe puszki i różnego rodzaju naczynia. 



Co możemy zrobić z papieru? 

Segregując papier możemy stworzyć : kolejne 
cenne strony gazet oraz zeszytów, które tak 
bardzo są nam potrzebne w szkole. W ten 
sposób oszczędzamy drzewa. 



Oto kilka przykładów zabawek z 
odpadów 

 



 



 



Podczas przygotowywania tej 
prezentacji korzystałam z ; 

https://www.google 

https://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-
segregowac 

 

https://www.google/
https://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac
https://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac
https://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac


Dziękuję za uwagę 

IZABELA MARAT 


