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Historia Dnia Ziemi

• Jako pierwszy z ideą obchodzonego na całym świecie

Dnia Ziemi wystąpił John McConnell, na konferencji UNESCO, 

dotyczącej środowiska naturalnego w 1969 r. 

• Pierwszy raz Dzień Ziemi został ogłoszony 21 marca 1970 r.

• Pierwsze obchody Dnia Ziemi w Polsce odbyły się w 1990 r.



Historia Dnia Ziemi

• Na całym świecie organizowane są spotkania, sympozja, 

konferencje, wystawy, festyny, konkursy poświęcone 

działaniom ekologicznym, krzewieniu kultury ekologicznej 

oraz mające na celu uświadomienie zagrożeń związanych 

z zanieczyszczeniem środowiska.



Dzień Ziemi 2012

W tym roku Światowy Dzień Ziemi będzie poświęcony zaakcentowaniu 

potrzeby przywrócenia równowagi ekosystemów na świecie. 

Hasło tegorocznych obchodów to: 

„PRZYWRÓĆ NASZĄ ZIEMIĘ"



„11 KROKÓW DLA ZIEMI”

TO HASŁO PRZEWODNIE AKCJI 

ORGANIZOWANEJ 

W NASZEJ SZKOLE



„11 KROKÓW DLA ZIEMI”
1. 

OBEJMIJ 
DRZEWO 3. POBAW SIĘ 

Z PUBILEM
2. 

POSEGREGUJ 
ODPADY

4. POJEŹDZIJ 
NA 
ROWERZE

6. POPRACUJ 
W OGRODZIE

8. WYŁĄCZ 
URZĄDZENIA 

NA NOC

7. ZADBAJ 
O 
ROŚLINY

9. DRUKUJ 
DWUSTRONNIE

10. ZABIERAJ NA 
ZAKUBY 

EKOTORBĘ

5. IDŹ NA 
SPACER 
DO LASU I 
ZBIERZ 
ŚMIECI DO 
WORKA

11.WYKONAJ 
EKOLOGICZNY 

ŚRODEK CZYSTOŚCI 



Jak wykonać domowym sposobem środki czyszczące 
nieszkodliwe dla naszego zdrowia i nieinwazyjne dla środowiska? 

Oto przepisy na mikstury, które zastąpią groźne detergenty. 
Mikstury należy przelać do butelek lub słoików i opatrzyć etykietką.
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Zachęcamy też do obejrzenia ciekawego filmu 
„HOME: Ziemia S.O.S”, 

do którego podajemy link:
https://www.youtube.com/watch?v=XRk1nTMsu50&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=XRk1nTMsu50&feature=youtu.be


Gry interaktywne

• https://wordwall.net/play/1441/653/612

• https://wordwall.net/play/1449/102/134

• https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/225223-puzzle-ekol
ogiczne

• https://learningapps.org/view10790312

• https://www.earthday.org/earth-day-quizzes/

• https://ekoeksperymentarium.pl/?fbclid=IwAR2qRpIG6wX8G82TdSLh
A5Q6Y9VXfsfADWza8CCYFSZe7zg5arzWAyogqtY
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Źródła:

• https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpl.freepik.com%2Fdarmowe-wektory
%2Fplakat-koncepcja-smutny-ziemi_4428236.htm&psig=AOvVaw3oWl33u6N4I9hf9uEQPy
V4&ust=1587570876901000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiq7Nbw-eg
CFQAAAAAdAAAAABAS

• https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/225223-puzzle-ekologiczne
• https://www.ekokalendarz.pl/dzien-ochrony-srodowiska-pakiet-edukacyjny/
• https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,168571,26952990,swiatowy-dzien-ziemi-2021-2

2-kwietnia-swietem-naszej-planety.html
• https://halloween.friko.net/dzien-ziemi.html
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