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DZIEŃ ZIEMI

https://www.youtube.com/
watch?v=bJUrm1ibC1A

https://www.youtube.com/watch?v=bJUrm1ibC1A


 Dzień Ziemi, najważniejsze, 
najbardziej znane i najhuczniej 
obchodzone ze świąt 
ekologicznych.

 Setki milionów ludzi na całym 
świecie co roku świętuje Dzień 
Ziemi. Idea troski o niebieską 
planetę łączy ludzi niezależnie od 
narodowości, wyznania, zawodu, 
wieku czy innych kategorii 
różnicujących.

 https://www.youtube.com/watch?v=_SK
e11ntnGc&feature=youtu.be&fbclid=Iw
AR1p3FYFs9hRWiQ5z16RBFF4jHslBeukhfG
AXv0FKXe-LFsecuL7yQE9UzI

https://www.youtube.com/watch?v=_SKe11ntnGc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1p3FYFs9hRWiQ5z16RBFF4jHslBeukhfGAXv0FKXe-LFsecuL7yQE9UzI


DBAJMY WSZYSCY O NASZĄ PLANETĘ!

 Jako pierwszy z ideą obchodzonego na całym świecie Dnia Ziemi 

wystąpił John McConnell, na konferencji UNESCO, dotyczącej 

środowiska naturalnego w 1969roku. Pierwszy Dzień Ziemi został 

ogłoszony 21 marca 1970r.



Dzień Ziemi 
obchodzony jest w 
momencie równonocy 
wiosennej na Półkuli 
Północnej, czyli w dniu 
równonocy jesiennej 
na Półkuli Południowej. 
Ten dzień wyróżnia się 
tym, że na całej 
planecie dzień trwa 
tyle samo co noc.



Na całym świecie organizowane są spotkania, sympozja, 
konferencje, wystawy, festyny, konkursy poświęcone działaniom 
ekologicznym, propagowaniu kultury ekologicznej oraz mające na 
celu uświadomienie zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem 

środowiska.



JAK DBAĆ O NASZĄ 
PLANETĘ?

Dbajmy o to, aby w 

naszym otoczeniu było 

dużo zieleni. 

Nie niszczmy bezmyślnie 

roślin!



Dbajmy o to, aby w domu 
zużywać jak najmniej energii.



Jeśli to możliwe, 
poruszajmy się pieszo, 
używajmy roweru lub 
korzystajmy z 
komunikacji miejskiej. 
Zrezygnujmy z 
samochodu. Spaliny 
samochodowe 
zawierają wiele 
substancji szkodliwych.



Koniecznie segregujmy śmieci w naszych 
domach! https://www.youtube.com/watch?v=RV5I
BJGAypY

https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY


Oszczędzajmy wodę!



PRZYRODNICZE ZGADYWANKI

 Rośnie prosto w górę, 

Wcale nie jest krzywa.

Oparzy ci skórę, bo to 

jest...

Nie kupuj go w worku, 

nawet gdy jest tani.

Ogonem nie odwracaj, 

rzekną, że cyganisz.

Wielki ptak uroczy.

Ma na piórach "oczy".



 Sosnowy, dębowy, stary lub 

młody, rosną w nim grzyby i 
jagody.

 Jak się to drzewo nazywa, 
które białą korą się okrywa?

 Zobaczysz je wiosną, gdy na 
wierzbie rosną,. Srebrne futra 

mają, jak się nazywają?

 Sto białych płatków dookoła 
żółtego środka. Każdy chyba 
odgadnie, że to mała....


