
 

 

Kochani, w tym tygodniu 22 kwietnia, czyli w środę obchodzimy Dzień Ziemi!, zatem 

zachęcamy Was do podjęcia kilku inicjatyw i działań.  

 

 

Źródło: https://www.printoteka.pl/pl/materials/item/3176 

 

Źródło: https://www.printoteka.pl/pl/materials/item/3917 
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„22 kwietnia: Światowy Dzień Ziemi” 

 

Ziemia, błękitna, piękna planeta. 

Tu szumią lasy, tu płynie rzeka. 

I możesz zwiedzić wszystkie jej kraje. 

Poznać tam ludzi i ich zwyczaje. 

Ale pamiętaj o nią się troszczyć! 

Nie śmiecić w parku, zwierząt nie płoszyć. 

Nie marnuj wody i dbaj o lasy, 

Bo nadjeść mogą tak trudne czasy, 

Że nam zabraknie wody i ptaków, 

Kwiatów i pandy, wielu zwierzaków. 

Recykling, śmieci wykorzystanie,  

To dla nasz dzisiaj ważne zadanie. 

I czyste rzeki, to ważna sprawa! 

To nie są żarty, to nie zabawa! 

Bo gdy o czystość dbać nie będziemy, 

To na śmietniku Ziemię znajdziemy! 

 

Źródło: Miesięcznik: „Nauczycielka Przedszkola” –  

Rok VIII – Nr 79, Kwiecień 2013, str. 8  

 

 

 

 



CAŁE RODZINY DBAJĄ O ZIEMIĘ I ŚRODOWISKO! 

 

„W rodzinie dzieci dorastają i wykształcają nawyki, które mogą być korzystne bądź 

szkodliwe dla naszej planety. … To w domu dzieci uczą się oszczędzać prąd lub go 

marnotrawić, dokręcać kapiący kran lub nie, pójść na zakupy z torbą wielokrotnego użytku 

lub za każdym razem kupować plastikowe jednorazówki. …. Ochrona środowiska to nie 

powinien być temat, którym zajmujemy się przez jakiś czas, lecz stały element stylu życia – 

aby to było możliwe, należy uczyć ludzi, a o to najłatwiej w rodzinie i w szkole”. 

 

Źródło: „Całą rodziną dbamy o środowisko”, miesięcznik: „Nauczycielka Szkoły 

Podstawowej – Klasy I – III”, Rok VIII, Nr 87, Czerwiec 2019, str.10 

 

 

Zachęcamy Was do następujących działań: 

 

1) Wykonajcie ilustrację do wiersza: „22 kwietnia: Światowy Dzień Ziemi”, 

2) Stwórzcie wspólnie z domownikami listę z przykładami: „Moja rodzina postępuje 

korzystnie dla środowiska, gdy ….”, 

3) Wykonajcie plakaty tematyczne: „Dzień Ziemi”, „Świat to Twój dom – nie niszcz 

go!”,  „Ziemia cieszy się, gdy oszczędzasz wodę”. 

4) Wypełnijcie kartę pracy: „Rodzina na rzecz środowiska”. 

5) Wykonajcie dowolną techniką plakat promujący segregację śmieci: „Śmieci mniej, 

Ziemi lżej”. 

6) Wykonajcie dowolną rzecz z materiałów z recyklingu! – kilka pomysłów z Internetu 

udostępniłyśmy na naszej stronie Świetlicowo. Możecie również wykazać się 

zaangażowaniem, kreatywnością i własną inwencją twórczą w tworzeniu „czegoś z 

niczego” ;).  

7) Stwórzcie projekt medalu dla dzieci, dbających o ochronę naszej planety Ziemi!  

 

 

 



 

Źródło: Miesięcznik: „Nauczycielka Szkoły Podstawowej – Klasy I – III”, Rok VIII, Nr 87, 

Czerwiec 2019, str.16 


