
CLEAN AIR CURRICULUM AS A BASE 
FOR CLEAN ENVIRONMENT 

Ce poluează aerul? 



CE ESTE AERUL? 



 

 

AERUL 
 
• este un amestec de diferite 

gaze pe care îl respirăm 
 
• este necesar pentru viață 
 
• ne înconjoară 
 
• nu este întotdeauna curat 
 
• poate purta variate substanțe – 

uneori periculoase 



CE ESTE SMOGUL? 



SMOGUL 
 

• apare atunci când există o cantitate 
mare de poluare în aer, iar condițiile 
meteorologice nu permit disiparea 
acesteia  

• ne afectează sănătatea 

• apare în principal iarna, atunci când 
oamenii dau foc lemnului, cărbunelui 
și uneori, chiar gunoiului, în sobe 

 

 



VIZIONARE DE 
FILM 

https://www.youtube.com/watch?v=HZE9hv3Cnm4 



CE POLUEAZĂ 
AERUL? 



air 

Toți oamenii trebuie să respire. Din nefericire, uneori               pe care îl 

respirăm este foarte poluat. 

Această situație are loc în principal iarna, atunci când             ard  

sau lemn în sobele lor. Din nefericire, apare și când oamenii ard                                 

:           în sobe: sticle de plastice, haine, pantofi sau jucării.  

 
 
 

  

aerul 

oamenii 

cărbune 

gunoi 



Toți oamenii trebuie să respire. Din nefericire, uneori aerul pe care îl 

respirăm este foarte poluat. 

Această situație are loc în principal iarna, atunci când oamenii  ard cărbune  

sau lemn în sobele lor. Din nefericire, apare și când oamenii ard gunoi în 

sobe: sticle de plastice, haine, pantofi sau jucării. 

 
 
 

  

BRAVO! 



air 

 

Apoi, foarte mici              și alte substanțe periculoase intră în aer din  

                    . Spunem că atunci există             .             

 

 
 

  

pulberi în suspensie 

coșuri 
smog 



 

Apoi, foarte mici pulberi în suspensie și alte substanțe periculoase intră în 

aer din coșuri. Spunem că atunci există smog. 

 
 

  

BRAVO! 



           și fabricile reprezintă, de asemenea, o problemă în marile            .  

Și ele ne poluează            ! 

 

 air 

mașinile 

aerul 

orașe 



Mașinile și fabricile reprezintă, de asemena, o problemă în marile orașe.  

Și ele ne poluează aerul! 

 

 

BRAVO! 



AERUL ESTE POLUAT DE: 



AERUL ESTE POLUAT DE : 



AERUL ESTE POLUAT DE: 



AERUL ESTE POLUAT DE : 



ESTE IMPORTANT SĂ 
COLECTĂM SELECTIV 

GUNOIUL? 



Este important să colectăm 
selectiv gunoiul!  
Ulterior, se pot face multe lucruri 
de care aveți nevoie, de exemplu 
tricouri, rucsacuri sau corturi. 

Reamintiți-vă că gunoiul nu 
poate fi ars!  

 
Trebuie să-l colectați selectiv și 
întotdeauna să aruncați gunoiul în 
containere marcate adecvat. 



VĂ MULȚUMIM PENTRU 
COOPERARE! 

 

 ACUM ȘTIȚI CE NE 
POLUEAZĂ AERUL! 

Sprijinul Comisiei Europene pentru realizarea acestei publicații nu constituie o 

aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi 

considerată responsabilă pentru nicio utilizare posibilă a informațiilor conținute aici.  


