Zagrożenia w moim otoczeniu klasa 6
Zadanie 4
W moim otoczeniu jest dużo zagrożeń
możemy zostać potrąceni przez samochód lub inny środek transportu.
grozi porażenie prądem
pożary
zalania
susze
wybuch pandemii
alergie
złe odżywianie prowadzi do wielu chorób
szybki tryb życia prowadzi do chorób i osłabienia psychicznego
uzależnienia od komputera
zbyt częste oglądanie filmów szerzących agresję może wzbudzać w nas przemoc
We wszystkim powinniśmy znaleźć umiar i rozsądek. Zamiast cały czas spędzać
przed komputerem powinniśmy poświęcić czas bliskim i rodzinie. Zamiast grać na
komputerze lepiej jest zagrać z rodziną w gry planszowe. Jest wtedy śmiesznie i
bardziej uściślamy więzi między sobą.
Zadanie 5
Ludziom obecnie żyje się dużo łatwiej. Oto kilka przykładów
1. Telefony komórkowe- dzięki nim w każdej chwili i w każdym miejscu możesz
porozumieć się z kim chcesz,
2. Poczta elektroniczna e- mail- wysyłasz wiadomość o każdej porze dnia i nocy, nie
musisz czekać na odpowiedź tygodniami, ani stać na poczcie aby wysłać list
3. Maszyny do rozładunku- jest wiele maszyn które na paletach zdejmują bardzo ciężkie
rzeczy nie trzeba tego robić ręcznie w długim czasie
4. Kosiarki działające na słońce- nie trzeba kosić trawy wystarczy mieć kosiarkę, która
dzięki promieniom słońca skosi cały teren
5. Internet- bardzo rzadko używa się teraz słowników i encyklopedii naukowych,
wszystkie wiadomości i ciekawostki można znaleźć dzięki kilku kliknięciom myszki
laptopa czy komputera
6. Miksery i roboty kuchenne – nasze babcie musiały ręcznie ugniatać i ucierać ciasto
teraz wystarczy wrzucić wszystkie składniki do misi i wszystko jest wymieszane
7. Pojazdy- obecnie możesz dzięki samochodom bardzo szybko przemieszczać się z
jednego miejsca do drugiego. Kiedyś chodzono pieszą albo jeżdżono konno
8. Żarówki- dzięki temu że w każdym domu jest prąd i wynaleziono żarówki nasze dnie
są dłuższe i nie jest to regulowane tylko porami roku
9. Wynalezienie pisma i druku- dzięki temu z łatwością możemy się komunikować,
dzięki długopisom możemy w każdej chwili zrobić notatki
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