




Phần lớn rác biển đến từ?

Hoạt động trên biển
Hoạt động khai thác 

khoáng sản
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Loại rác phổ biến nhất trên biển?

Thủy tinh, kim loại và 
cao su

Lưới và công cụ 
đánh bắt cá

Nhựa
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Rác biển gây ảnh hưởng tới môi trường sống của sinh vật 

biển như thế nào?

Gây cản trở trong việc di 
chuyển dưới nước

Chết khi tiêu thụ phải 
rác nhựa

Gây ô nhiễm, phá hủy 
sinh cảnh biển

Tất cả các đáp án trên
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Rác di chuyển trên biển chủ yếu nhờ vào?

Gió và dòng chảy Động vật trên biển

Con người Chim mòng biển
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Chơi đùa trên bãi biển

Nhặt bao nilon và vỏ nhựa trên
biển bỏ vào thùng rác

Vứt bỏ dây, lưới câu đứt xuống 
sông, hồ

Đốt vàng mã bên bờ biển

Sử dụng túi vải khi đi mua sắm

Sử dụng hộp xốp để đựng đồ ăn

Nhắc nhở người dân/ khách du 
lịch không được vứt rác

Nhặt vỏ sò trên bãi biển

Không sử dụng chai nước nhựa/ 
nước ngọt/ đồ uống có ga





Hãy đoán xem các loại rác sau cần bao nhiêu

thời gian để phân hủy?




