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Wprowadzenie

Dzień Ziemi 



Co to jest Dzień Ziemi?
Dzień Ziemi , znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub 
Międzynarodowy Dzień Ziemi – akcje prowadzone 
corocznie wiosną, których celem jest promowanie 
postaw proekologicznych w społeczeństwie. 
Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i 
obywatelom, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi.



Historia Dnia Ziemi
● Dzień Ziemi, znany też jako Światowy Dzień Ziemi 

lub Międzynarodowy Dzień Ziemi, jest największym 
na świecie świętem ekologicznym, obchodzonym od 
1970 r. Jako pierwszy z ideą Dnia Ziemi wystąpił John 
McConnell na konferencji UNESCO, dotyczącej 
środowiska naturalnego w 1969 r.



Światowy Dzień Ziemi to największe 
ekologiczne święto świata, obchodzone 
od 1970 roku. Idea troski o niebieską 
planetę łączy ludzi niezależnie od 
narodowości, wyznania, zawodu, wieku 
czy innych kategorii różnicujących. 
Obchody organizowane są od Singapuru 
do Rzymu i od Alaski po Australię. W 
Polsce Dzień Ziemi obchodzony jest od 
1990 roku.



Działania związane z Dniem Ziemi



Na szczęście każdy/a z nas ma na to wpływ, a 
nasze codzienne wybory mogą uratować Ziemię.
Ogranicz zużycie plastiku. 

Oszczędzaj wodę 
Zamień samochód na rower
Ogranicz spożycie mięsa
Kupuj z głową 
Nie marnuj żywności





Ziemia = dom = porządek
Człowiek ma istotny wpływ na otaczające go 
środowisko – zarówno jeśli chodzi o ten pozytywny, 
jak i negatywny. Wiele działań prowadzi niestety do 
jego niszczenia. Jedną z najpopularniejszych form 
ochrony środowiska jest segregacja śmieci. W 2019 
roku wprowadzono nowy podział. Obecnie do pięciu 
kontenerów wrzucane są oddzielnie: metale i 
tworzywa sztuczne, papier, szkło, odpady 
biodegradowalne oraz zmieszane.  



                    
                      
Po co segregować śmieci?
Segregacja odpadów pozwala w następnym etapie 
na przetworzenie ich w procesie recyklingu, by 
powtórnie wykorzystać je w celu wytworzenia 
nowego produktu. Wywóz odpadów 
segregowanych jest więc bardzo ważny i 
potrzebny. Dzięki pozyskiwaniu surowców 
wtórnych zmniejsza się zużycie zasobów 
naturalnych, co niewątpliwie przynosi korzyść 
środowisku





Zapobieganie marnowaniu 
jedzenia

Stopniowo są wprowadzane przepisy o 
przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Ich głównym 
celem jest zmniejszenie ilości jedzenia wyrzucanego 
przez sprzedawców. Zasady te dotyczą produktów, 
którym upływa termin ważności lub data minimalnej 
trwałości oraz takich, które mają wady wyglądu, w tym 
również opakowań.



1/3 Wyprodukowanej żywności    
                ląduje w koszu



Czyste środowisko  

Niezbędne, nie tylko dla naszego 
zdrowia i dobrego samopoczucia, ale 
także dla przetrwania przyszłych 
pokoleń. Powietrze, którym 
oddychamy, jest najważniejszym 
zasobem, jaki zapewnia nam 
środowisko, między innymi od jego 
stanu zależy nasze zdrowie.



Dziękuje za uwagę
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