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Temat: Dzień Ziemi. 

 

 

Źródło: https://sante.pl/aktualnosci/byc-pozytywnie-zielonym-czyli-dbac-o-srodowisko-dzien/ 

 

Planeta Ziemia to nasze wspólne dobro, o które wszyscy 

powinniśmy dbać i je szanować. Ważne jest kształtowanie 

właściwych postaw wobec przyrody i umiejętnego korzystania z jej 

dobrodziejstw, pielęgnowanie wrażliwości na jej piękno. 

Nieustanne zwracanie uwagi na przyzwyczajenia mające na uwadze 

odpowiedzialność za otoczenie wokół nas. Stosowanie sposobów na 

zachowanie sprzyjające ochronie środowiska, takie jak: segregacja 

śmieci, oszczędzanie wody, prądu, zakup towarów wielokrotnego 

użytku, zrezygnowanie z plastikowych butelek, torebek, korzystanie 

z transportu publicznego… 



 

Źródło: https://zw.lt/radar-wilenski/dzien-ziemi-juz-wkrotce-jak-dbac-o-srodowisko/ 

 

Dzień Ziemi 2020 - kiedy obchodzimy i na czym 

polega? 

 



Święto naszej planety obchodzone jest w kwietniu. Najczęściej upamiętniają je 

uczniowie z różnych szkół. Sadzą oni wtedy symboliczne drzewka lub zbierają 

śmieci z zielonych terenów. 

Dzień Ziemi 2020: kiedy obchodzimy i co to za dzień? 

Taka ciekawostka z pewnością zainteresuje niejedną osobę. To wyjątkowe 

święto znane jest również pod nazwą Międzynarodowy Dzień Ziemi lub 

Światowy Dzień Ziemi. Obchodzenie go ma na celu dbanie o środowisko,             

a także głoszenie postaw ekologicznych i wdrażanie ich w życie społeczeństwa. 

Zdecydowanie jest to najbardziej ekologiczne święto całego świata. Ludzie 

jednoczą się ze sobą i chcą ratować naszą planetę. Ten dzień szczególnie 

obchodzony jest w szkołach. Pedagodzy przygotowują specjalny materiał 

związany z tym tematem. W niektórych szkołach organizowane są wtedy 

olimpiady przyrodnicze, konkursy z okazji Dnia Ziemi lub część klas wybiera się 

ze swoim wychowawcą na spacer. Może być to spacer rekreacyjny lub taki, 

podczas którego uczniowie dbając o planetę zbierają śmieci, które 

porozrzucane są po terenach zielonych lub chodnikach. Jest to bardzo ładny 

gest, który z pewnością wiele pokazuje i daje do myślenia. W niektórych 

miejscach ludzie chcąc zrobić coś dla naszej planety sadzą drzewka. Dodatkowo 

w czasie obchodów wiele stowarzyszeń ekologicznych organizuje również 

konferencje czy manifestacje. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić 

wszystkich ludzi jak bardzo ważne jest dbanie o planetę, a także chcą pokazać 

jak wiele zagrożeń i zanieczyszczeń źle na nią wpływa. 

W 2020 roku Dzień Ziemi wypada 22 kwietnia. Tegorocznym hasłem jest: 
Działanie na rzecz klimatu. Początki obchodów Święta Ziemi obchodzone były 
w Stanach Zjednoczonych. W późniejszym czasie przykład z Amerykanów wzięły 
również inne kraje, dlatego jest tak popularnym i ważnym świętem, nawet         
w Polsce.  

Na koniec mam dla Was kilka ciekawostek ze świata, które związane są               

z Dniem Ziemi: 

• w 2012 roku w Chinach, podczas Dnia Ziemi ponad 100 tys. osób aby 
zaoszczędzić paliwo i zadbać o środowisko jeździli rowerami 

• w 2020 roku będziemy obchodzić Święto Ziemi po raz pięćdziesiąty 
• co roku z okazji Dnia Ziemi Google przygotowuje specjalne grafiki, czyli 

tzw. Google Doodle 



• w 30. rocznicę obchodów Międzynarodowego Święta Ziemi 
ambasadorem akcji został aktor Leonardo DiCaprio 

• w 2009 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło 22 kwietnia 
Międzynarodowym Dniem Matki Ziemi, a jego pierwsze obchody miały 
miejsce w 2010 roku. 

Warto również wspomnieć, że z okazji Dnia Ziemi National Geographic 

przygotował wyjątkowe materiały, wśród których znalazła się również 

interaktywna mapa klimatyczna świata na 2070 rok! Mapa pokazuje, jak mogą 

zmienić się warunki pogodowe w naszych miastach za 50 lat - jeśli emisja gazów 

cieplarnianych nadal będzie rosnąć. Odnajdziemy na niej m.in. Warszawę, Łódź 

czy Kraków. 

Źródło: https://www.eska.pl/news/dzien-ziemi-2020-kiedy-obchodzimy-i-na-czym-polega-haslo-aa-k8yU-KHyZ-

SR8T.html 

 

 

Jak dbać o Ziemię 

 

 

Źródło: http://kasiagandor.com/2016/04/14-pomyslow-na-to-jak-mozesz-zadbac-o-ziemie-w-tym-tygodniu/ 

 



 

Źródło: https://slideplayer.pl/slide/839244/ 

 

 

Źródło: https://slideplayer.pl/slide/3975946/ 



 

Źródło: https://slideplayer.pl/slide/3975946/ 

 

RECYKLING – definicja 

Recykling - to system czynności i procesów, zmierzający do odzyskania i 

ponownego wykorzystania odpadów komunalnych, przy jak najmniejszym 

wkładzie energetycznym. Podstawą recyklingu jest właściwa selekcja odpadów, 

a następnie ich przetworzenie na nowe produkty i wykorzystanie w 

maksymalnym stopniu. Surowiec odzyskuje się możliwie wielokrotnie, 

przerabiając go ponownie po każdym kolejnym wykorzystaniu, do momentu aż 

straci swój potencjał. Materiał, który po przetworzeniu można wykorzystać 

ponownie nazywamy surowcem wtórnym. 

  

Recykling sprawia, że odpady stają się z powrotem wartościowe i zamiast trafić 

na składowisko, przekształcają się w surowce do produkcji nowych materiałów. 

Celem recyklingu jest oszczędność energii oraz ochrona dóbr naturalnych. 

Surowce wtórne przetwarza się po to, by ograniczyć eksploatację surowców 



pierwotnych, nieodnawialnych (np. ropy naftowej), których ziemskie zasoby 

gwałtownie się kurczą. 

Źródło: https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/recykling 

 

Źródło: https://dzienniknaukowy.pl/nauka-w-polsce/nowe-zasady-segregacji-odpadow-komunalnych 

 

 

Źródło: https://www.slideshare.net/kaleksander/jak-dba-o-rodowisko-naturalne 



Zachęcam do obejrzenia prezentacji na temat:  

„Jak dbać o Ziemię” 

https://www.youtube.com/watch?v=TIfqIuESi8g 

lub: 

https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs 

 

 

 

Źródło: https://samequizy.pl/czy-potrafisz-dbac-o-ziemie/ 

 

 

 

 



Wydrukuj i pokoloruj 

Zrób zdjęcie i wyślij pracę na adres e – mail: sp13swietlicaszkolna@interia.pl 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Zachęcam dzieci do wykonania plakatu  

 

pt.: „Jak dbam o środowisko”. 

 

Format: karton A3. 

Technika wykonania: dowolna (połączenie różnych 

technik  plastycznych). 

 

 

Zdjęcia prac wysyłamy na adres e – mail: 

sp13swietlicaszkolna@interia.pl 

 

 

 

☺ ☺ ☺ 


