
Apakah Plastik
Luar Biasa?



Anda tahu 

dari bahan 

apa ini dibuat?

Kertas Kaca Plastik

Kertas terbuat dari kayu Kaca terbuat dari pasir Plastik terbuat dari minyak

Tapi tahukah anda darimana minyak dibuat?



Semua dimulai sejak lama...

Butuh 3,8 miliar tahun bagi kehidupan 

untuk berevolusi di bumi

600 juta yang lalu tanaman muncul Kemudian kehidupan di laut,

samudra dan danau muncul



Kemudian datang dinosaurus besar

dan mamalia pertama

Dan ketika semua dinosaurus dan tanaman

mati,bumi mendapatkan mereka dan mengubah 

mereka menjadi minyak

Dan minyak ini yang disebut

minyak bumi,adalah apa yang kita

gunakan untuk membuat plastik

Jadi kami mengambil minyak yang terbuat dari tanaman dan dinosaurus yang hidup 

lama dan kami menggunakanya untuk membuat plastik.



PLAS
TIK

Apa saja kualitas plastik?

Adalah taham dan ringan Dapat dibentuk dalam apapun

Digunakan untuk membuat banyak hal

yang kita gunakan sehari-hari 
Dapat transparan,berwarna atau buram



1 tahun

10 tahun

30 tahun

70 tahun

120 tahun

240 tahun

350 tahun

Selama bertahun-tahun 

Banyak,banyak,bertahun-tahun

Plastik                        Kamu



Biar kuberitahu

kau lebih tentang 

plastik

Plastik adalah bahan buatan
Plastik dibuat dengan bahan kimia

yang membahayakaan kesehatan kita

Ketika terbakar plastik melepaskan

racun kimia ke udara yang kita hirup

Plastik tidak terurai di 

alam atau di laut

Industri plastik manutactures sejumlah besar botol

tas,cangkir,sedotan,peralatan dan kemasan setiap

hari.mereka bisa bertahan sampai 500 tahun,bahkan

ketika di rancang untuk di gunakan hanya 5 menit



Biar kuberitahu

kau lebih tentang 

plastik

Plastik adalah bahan buatan
Plastik dibuat dengan bahan kimia

yang membahayakaan kesehatan kita

Ketika terbakar plastik melepaskan

racun kimia ke udara yang kita hirup

Plastik tidak terurai di 

alam atau di laut

Industri plastik manutactures sejumlah besar botol

tas,cangkir,sedotan,peralatan dan kemasan setiap

hari.mereka bisa bertahan sampai 500 tahun,bahkan

ketika di rancang untuk di gunakan hanya 5 menit



Penyu laut suka makan

ikan jelly

Mereka makan kantong plastik mengira

mereka untuk ubur ubur

Mereka mati karena 

penyumbatan usus

Kantong plastik dan jaring ikan

membunuh ribuan lumba-lumba

hiu,turties,dan kejadian-kejadian

Lumba lumba,hiu,paus,

anjing laut,dan singa laut

menjadi kusut dalam plastik

jala ikan dan mati karena

mereka tidak bisa bernapas.



Polusi plastik ditemukan di seluruh dunia dari

gurun ke pegunungan

Unta,keledai,sapi,antelop,Dan banyak lainnya menyantap

kantong plastik dan botol.mereka bisa mati kelaparan

dengan perut kenyang.sebagai dengan hatinya terjebak

dalam wadah yogurt plastik.

Burung laut mengumpulkan plastik berwarna yang

mengampung di laut dan memberikannya kepada 

bayi mereka,yang dengan perut penuh plastik

Plastik 

bangs dan 

pengemasan

juga 

membunuh tanah

binatang dan 

burung



Tolak 

Plastik sekali

pakai

Beritahu teman-teman dan

keluargaapa yang anda pelajari.

Ingatkan ayah anda untuk membawa

tas daur ulang ketika berbelanja,

dan beri tahu ibu anda juga.

Beritahu teman-teman anda 

bagaimana mereka dapat membantu

mengurangi plastik sekali pakai

Carilah produk yang dikemas

dalam gelas dan kertas

Lewati sedotan - atau pilih

kertas, gelas, sedotan logam



Carilah produk yang dikemas

dalam gelas dan kertas
Bawalah botol daur ulang setiap hari

Gunakan perkakas metal yang

dapat digunakan kembali

pilihlah cangkir yang dapat

digunakan kembali atau

bawalah cawan sendiri

Pikir

dapat digunakan

kembali tidak

-tidak Sekali pakai



Jadi.. Plastik tidak begitu 

fantastik

Plastik terbuat dari minyak, sumber daya terbatas.

Apabila kita merancang kemasan sekali pakai dengan plastik, kita menggunakan

bahan yang berharga dengan cara yang tidak bertanggung jawab

Pilihlah barang-barang yang dapat digunakan kembali dewasa ini. Kita semua bisa

melakukan sesuatu untuk membantu
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