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Kiedy obchodzimy?

Dzień Ziemi (Earth Day) corocznie obchodzony w
dniu 22 kwietnia, uważany jest za największe
ekologiczne święto świata. Jest celebrowane już
od 1970 roku, obecnie w 192 krajach. Idea troski
o niebieską planetę łączy ludzi niezależnie od
narodowości, wyznania, zawodu, wieku itp.
Hasło tegorocznych obchodów to : “Z energią
zmieńmy źródła”. Celem obchodów jest
budowanie świadomości jak kruchy jest
ekosystem Ziemi oraz propagowanie właściwych
postaw ekologicznych.



Data

Korzenie Światowego Dnia Ziemi
wywodzą się z obserwacji przesilenia
letniego. Tym samym Dzień Ziemi
obchodzony jest często w dniu
równonocy wiosennej – 20/21 marca.
Bardziej rozpowszechnioną , w wielu
krajach, w tym i Polsce datą, jest
jednak 22 kwietnia. W Polsce Dzień
Ziemi obchodzony jest od 1990 roku.



Co to jest? Jak świętować?
Dzień Ziemi to oficjalne zjazdy, obrady,
konferencje. Wiele miast organizuje
festyny połączone z wykładami na temat
ekologii. Jednak najlepszym sposobem
świętowania jest zrobienie czegoś
ekologicznego. Pozbierajmy śmieci na
trawniku na swoim osiedlu, oddajmy
elektrośmieci do recyklingu, posadźmy
drzewko, albo nauczmy kogoś
segregowania śmieci. Zróbmy coś
dobrego dla Ziemi w jej dniu.



Wspólne świętowanie

Świętujmy ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI codziennie
ale 22 kwietnia szczególnie. Właśnie w tym
dniu rozmawiajmy z dziećmi tymi małymi jak i
starszymi o tym, jak wygląda, ile ludzi zamieszkuje
Ziemię , jakie są kontynenty , w jaki sposób
możemy się o nią troszczyć . Z małymi
dziećmi porozmawiajmy skąd się biorą motyle,
jak sadzić drzewa i czemu śpiewają ptaki. Trzeba
dzieci uczyć, że przyroda to nieodłączny element
naszego życia więc dbanie o nią jest naszym
obowiązkiem. Dlatego od najmłodszych lat uczmy
dzieci recyklingu oraz kształtujmy w nich postawę
ekologiczną.



Uczymy się razem

Poinstruuj dziecko , jak należy segregować śmieci,
dlaczego pojemniki na śmieci mają różne kolory
itp. Posadźcie wspólnie z dzieckiem nowe roślinki i
pokażcie jak należy o nie dbać. W tym dniu można
także wspólnie ze swoimi pociechami zabawić się w
zbieranie makulatury. Każdy z nas ma chyba w domu
kolekcję niepotrzebnych gazet i papierów. Następnie
zbiory te można przekazać do specjalnych
punktów ,aby potem można było z nich stworzyć
nowy papier albo dać im drugie życie robiąc z
papieru różne fajne rzeczy, co będzie dla wszystkich
super zabawą. Tego dnia mamy także okazję do
zrezygnowania z samochodu czy komunikacji
miejskiej . Można poruszać się wówczas pieszo lub
przesiąść się na rower, wtedy łączymy przyjemne z
pożytecznym.



PAMIĘTAJMY!!!!

O nasze środowisko 
naturalne musimy dbać. 
Wszyscy ! Dorośli , młodzież 
oraz dzieci .



Baw się razem z dzieckiem

Eko grzechotka



Sposób 
wykonania

(można dowolnie przyozdobić 
butelkę np. Flamastrami)

Miłej zabawy!!!!

Do wykonania tej pracy potrzebujemy:

Plastikowa butelka z nakrętką

Coś do nasypania do środka : ryż, kasza, kamyki, makaron, ,kolorowe 
koraliki itp.

Dobrego humoru i dużo chęci

Sposób wykonania:

Do umytej i wysuszonej butelki należy nasypać dowolnie wybrany 
produkt najlepiej użyć do tego lejka. Zakręcamy butelkę i gotowa 
zabawka.



Bajki edukacyjne dla 
dzieci

• https://www.youtube.com/watch?v=0
WS8vo0iD2k

• https://www.youtube.com/watch?v=1
MZovZPTP7I

• https://www.youtube.com/watch?v=W
XSYr0U43rs

https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k
https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I
https://www.youtube.com/watch?v=WXSYr0U43rs


Kolorowanka!!!!!

• https://www.bing.com/images/search?vi
ew=detailV2&ccid=3mL6JHjj&id=6F60B301
19A9A2FE5294BB13C3EFB0A2956B7598&t
hid=OIP.3mL6JHjjuwZflNVdXyzZpgAAAA&m
ediaurl=https%3a%2f%2fi.pinimg.com%2for
iginals%2fc7%2ff8%2f23%2fc7f823617e615
6817645974d17881b0e.png&exph=201&ex
pw=251&q=smieci+kolorowanka&simid=60
8055562137243573&selectedIndex=0&qpv
t=smieci+kolorowanka&ajaxhist=0

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=3mL6JHjj&id=6F60B30119A9A2FE5294BB13C3EFB0A2956B7598&thid=OIP.3mL6JHjjuwZflNVdXyzZpgAAAA&mediaurl=https%3a%2f%2fi.pinimg.com%2foriginals%2fc7%2ff8%2f23%2fc7f823617e6156817645974d17881b0e.png&exph=201&expw=251&q=smieci+kolorowanka&simid=608055562137243573&selectedIndex=0&qpvt=smieci+kolorowanka&ajaxhist=0


Garaż z rolek

• Potrzebne:

• rolki po papierze toaletowym, 
klej/spinacze/zszywacz, papier kolorowy, 
farby/mazaki

• Rolki po papierze toaletowym oklejamy
kolorowym papierem – każda rolka może być w 
innym kolorze. Następnie poszczególne rolki
przyklejamy do siebie naprzemiennie w rzędach
– klej nakładamy tylko w miejscach styku rolek. 
Zamiast kleju możemy użyć zszywacza lub
spinaczy. Całość można dodatkowo pomalować
dowolnie farbami lub mazakami. W ten sposób
otrzymujemy recyklingowy, kolorowy garaż na
resoraki.





Potrzebujemy: 
pudełko po jajkach i 
kolorowe patyczki



Netografia
• Eska.pl

• Gdos.gov.pl

• Gazeta.pl e Dziecko

• www.zabawyzdzieckiem.pl


