Planet Earth
Welcome to Planet Earth Museum, a museum where you can learn some interesting facts about the
world we live in. “There are many amazing places on Earth. Who knows, maybe you’ll see them all one
day! Where shall we go first, children?” “Forests!” Forests are home to over half of the world’s animals
and plants. Trees clean the air and produce oxygen for us to breathe. We destroy more than 36 football
fields of forests every minute and throw away thousands of trees in paper and card every day.
The oceans are home to millions of marine animals. They absorb the sun’s heat, transfer it to the
atmosphere and move it around the world. A lot of the rubbish we produce on land pollutes the oceans.
Turtles mistake plastic bags for jellyfish and die when they eat them. At opposite ends of the world, the
Arctic and Antarctic are freezing cold lands.
It is so cold that the sea is covered in ice. The fuel we use for energy makes the climate warmer. As it
gets warmer, the ice melts and the sea rises. The land disappears. Rivers collect rain water and carry it to
the oceans. Along the way, plants absorb and clean the water so it is safe for us to drink. Farms and factories
pollute the rivers with pesticides and chemicals and every day we each flush about 50 litres of water down
the toilet. This is a green world, where people respect nature and live a long and healthy life. Wouldn’t you
like to live here?
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سیاره زمین
به موزه سیاره زمین خوش آمدید ،موزه سیاره زمین موزه ای است که در آنن میتوانید درباره ی واقعیت های زمین
چیزهای جالبی یاد بگیرید ”.مکان های شگفت انگیزی بر روی زمین قرار دارند .شاید شما روزی همه ی اونها رو دیدید کی
میدونه ،اول کجا بریم بچه ها؟؟ “چنگل” تو جنگل ها بیشتر حیوانات و گیاهان زندگی میکنند .درختان هوا را پاکیزه میکنند
و اکسیژن الزم برای تفس ما رو تامین میکنند .ما در هر دقیقه به اندازه ی  ۳۶زمین فوتبال جنگل ها را نابود میکنیم و بیش
از هزاران درخت رو برای کاغذ و ورق از بین میبریم.
اقیانوس ها که خونه میلیون ها میلیون حیوان دریایی است .اقیانوس ها گرمای خورشید رو جذب میکنند و اون رو به جو
میفرستد که در سراسر جهان پراکنده شود .بسیاری از زباله های که ما در زمین تولید میکنید اقیانوس ها را آلوده میکند.
الکپشت ها کیسه های زباله را با عروس دریایی اشتباه میگیرند و هنگامی که آنها رو میخورند میمیرند .برخالف پایان دنیا،
قطب جنوب و شمال سرزمین های یخی هستند.
خیلی سرد و پوشیده از یخ هستند .سوختی که برای انرژی استفاده میکنیم آب و هوا رو گرمتر میکنه .وقتی هوا گرم بشه،
یخ ها ذوب میشوند و دریا باال میاد،سرزمین ها از بین میروند .روزخانه ها آب های باران رو جمع میکنند و به اقیانوس ها
میریزند .در طول مسیر ،این آب جذب زمین میشود و تمیز میشود و قابل آشامیدن .کشاورزان و کارخانه ها این روزخانه ها رو
بخاطر استفاده از سموم حشرات و موادشیمیایی آلوده کرده اند و عالوه بر آن ما هر روز بیش از  ۵۰لیتر رو داخل توالت ها
استفاد میکنیم .این جهان سبز است .جایی که مردم به طبیعت احترام میگذارند و زندگی طوالنی و سالمی دارند .نمیخواهی
اینطور جایی زندگی کنید آیا؟؟؟
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