


Nasza planeta widziana z kosmosu wygląda jak

otulona błękitem piłka. Ziemia ma kształt zbliżony

do kuli. Ten błękit – to oceany i morza, które

zajmują większą część jej powierzchni. Stąd

nazwa „błękitna planeta”.

Świat w liczbach

Powierzchnia naszej planety
ok. 510 mln km2

Powierzchnia lądów
ok. 149 mln km2, tj. prawie 1/3 (29%) powierzchni Ziemi. 

Powierzchnia oceanów i mórz
ok. 361 mln km2 , tj. blisko 3/4 (71%). powierzchni Ziemi. 

Obwód Ziemi 
40 075 km



Często zadajemy sobie pytania: Kiedy powstał świat?
Czy kiedyś się skończy? Czy ma granice?
Odpowiedzi ciągle poszukujemy.
Ziemia znajduje się we wszechświecie, tzw. kosmosie. To
niezmierzona przestrzeń, którą przenika energia oraz
wypełnia materia w najróżniejszych postaciach. Według
jednej z teorii szacuje się, że wszechświat powstał około
14 miliardów lat temu w wyniku Wielkiego Wybuchu.
Początkowo wszechświat skupiony był w jednym punkcie,
później zaczął się rozszerzać.

Wizja Wielkiego Wybuchu (Big Bang)



Naukowcy oszacowali wiek Ziemi na około 4,6 mld lat.

Jest to trzecia planeta Układu Słonecznego. Ziemia i inne

planety powstały z wielkiej chmury gazów i pyłu

kosmicznego.

Wizja młodego Układu Słonecznego

Układ Słoneczny



Dzień Ziemi znany także jako 
Światowy Dzień Ziemi                        

lub Międzynarodowy Dzień Ziemi 
to coroczne wydarzenie, 

obchodzone wiosną                   
22 kwietnia od 1970 r. 

Jego najważniejsze cele to:

szerzenie wiedzy na temat 
ochrony środowiska,

 promowanie postaw 
ekologicznych wśród ludzi. 



Polska w 1990 r. dołączyła  

do grona około 200 państw, 

które biorą udział w tym 

wydarzeniu. Z tej okazji 

organizowane są różnego 

rodzaju akcje zachęcające 

do troski o naszą planetę.



Ekologia to słowo, które w języku greckim oznacza

„naukę o domu”. Zajmuje się badaniem środowiska
naturalnego oraz związkami pomiędzy organizmami

żywymi, a przyrodą.

A więc ekologiczny

to przyjazny środowisku, 

szanujący naturalny świat 

roślin zwierząt                                

i … człowieka. 



Człowiek jednak często nie szanuje swojego

środowiska, tak jakby nie rozumiał, że dbając

o środowisko – dba o siebie i swoje zdrowie.



Ludzie często czują się najważniejszymi mieszkańcami 

naszej planety. 

Zastanów się czy człowiek jest tak naprawdę 

potrzebny dzikiej przyrodzie? 

To ludzie potrzebują roślin i zwierząt!



Człowiek pojawił się na Ziemi o wiele, wiele
później od zwierząt, a jeszcze później od roślin.

Wyobraź sobie, że właśnie wybiła 

dwunasta, a 12 godzin to czas jaki 

upłynął od pojawienia się na 

Ziemi pierwszych form życia. 

Według zegara człowiek jest jej 

mieszkańcem dopiero od minuty!



Już wiesz jak ważny dla Twojego organizmu jest

zdrowy styl życia. Jak już zdążyłaś/eś zauważyć,

środowisko naturalne bywa zanieczyszczone,

dlatego już dziś, zacznij promować ekologiczny styl
życia.

Pomóż swojej planecie, a tym samym sobie i innym!



Ogromnym problemem są 

śmieci, które same nie chcą 

zniknąć, zamienić się                 

z powrotem w to, z czego 

powstały. 





Źródeł zanieczyszczeń na naszej planecie jest wiele,

przykłady przedstawiają poniższe ilustracje.



Kwaśne opadyGlobalne ocieplenie Smog

Erozja (niszczenie gleb)

Zanieczyszczenie wód

Wymieranie roślin i zwierzątTopnienie lodowców Choroby





Wrzucaj odpady do 
odpowiednich pojemników. 
Dzięki temu możliwe będzie 

powtórne przetworzenie           
i wykorzystanie niektórych 

opakowań, materiałów               
to tzw. recykling. 





Gdy oszczędzamy prąd, nie 

trzeba go produkować 

w coraz większych ilościach, 

dzięki czemu mniej 

zanieczyszczamy nasze 

środowisko. Za mniejsze 

zużycie prądu płacimy też 

mniejsze rachunki.

Jak widzisz ma to wiele 

korzyści!



Nie zrywaj i nie niszcz 

roślin (zwłaszcza objętych 

ochroną!).

 Rośliny w ogrodzie możesz 

podlewać wodą zebraną 

podczas opadów deszczu.

Dbaj o rośliny w domu.



Nie płosz 
zwierząt.

Dbaj o swoje 
domowe 
pupile.

Dokarmiaj 
zwierzęta 

zimą.







 Jeśli przemieszczasz się             
w pobliżu miejsca 

zamieszkania zamiast 
samochodem, idź pieszo lub 

pojedź rowerem.

 Korzystaj z komunikacji 

zbiorowej.

W miarę możliwości 

korzystaj z pojazdów 

elektrycznych.



Pamiętaj! Dbając o najbliższe otoczenie masz 

wpływ na swoje środowisko!

Krótkie zadanie na 

zakończenie

Zastanów się co mogłaby zrobić 

Twoja klasa, aby pomóc środowisku?
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