
Dziś łączymy się z całym światem                                      

                              w obronie naszej  planety Ziemi! 

  

           22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. To największe ekologiczne święto 

świata, którego celem jest zwrócenie uwagi jak największej liczby osób na sprawy związane                           

ze stanem środowiska naturalnego i jego ochroną. Po raz pierwszy, Dzień Ziemi świętowano 

w Stanach Zjednoczonych w 1970  roku. W Polsce tradycje związane z obchodami tego dnia 

są nieco krótsze, ponieważ Dzień Ziemi obchodzony jest od 1990 roku.  

         Święto Ziemi na stałe wpisało się również w kalendarz naszych wydarzeń szkolnych.            

W  tym roku, nie dane jest nam obchodzić go razem, ale każdy z Was może przyłączyć się              

do akcji. 

Na pewno macie już jakieś pomysły, a jeśli nie, to możecie: 

• Posiać kwiatki lub zasadzić drzewko; 

 

• Wykonać plakat o tematyce ekologicznej w wybranej technice plastycznej; 

 

• Zaśpiewać piosenkę „ Ziemia, wyspa zielona” 

https://www.youtube.com/watch?v=_SKe11ntnGc 

               lub  „Świat w naszych rękach”  https://www.youtube.com/watch?v=61qEwdxUom8 

 

• Obejrzeć bajkę edukacyjną  „W kontakcie z naturą” 

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ 

 

• Przeczytać wierszyk  - Jan Kasperkowiak „Mali strażnicy przyrody” 

 

Dziś ekologia modne słowo, 

Przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową. 

Jej strażnikami się ogłaszamy, 

Od dziś przyrodzie my pomagamy. 

https://www.youtube.com/watch?v=_SKe11ntnGc
https://www.youtube.com/watch?v=61qEwdxUom8
https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ


 

Gdy ktoś bezmyślnie papierek rzuci, 

Musisz takiemu uwagę zwrócić. 

Nie można przecież bezkarnie śmiecić, 

To wiedzą nawet przedszkolne dzieci. 

 

Nie wolno łamać gałęzi drzew, 

Bo piękny płynie z nich ptasi śpiew. 

A kiedy bocian wróci z podróży, 

Gniazdo niech znajdzie, na nie zasłużył. 

 

Pozwól dżdżownicy do ziemi wrócić, 

Po co jej dzieci mają się smucić. 

Niech barwny motyl siada na kwiatach, 

Żyje tak krótko, niech wolny lata. 

 

A zimą nakarm głodne ptaki. 

Sikorki, wróble, wrony, szpaki. 

Powieś na drzewie karmnik mały, 

Będą ci wiosną za to śpiewały. 

 

Choć ekolodzy jeszcze z nas mali 

Uczyć będziemy tego wandali. 

Matka natura nam wynagrodzi, 

Jeśli z przyrodą będziemy w zgodzie. 

 

Ja mówię wam, przyrodę znam. 

Więc kocham ją i chronię ją: 

Trawę, liście, kwiaty wszystkie. 



Sarny, ptaki i robaki, żółwie, żaby, ryby, kraby 

Krokodyle i motyle. 

 

 

 

Gorąco zachęcam Was do obchodów Światowego Dnia Ziemi. 

 

 

 

 

 


