
ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI 
 

Dzień Ziemi (Earth Day) obchodzony jest corocznie dnia 22 kwietnia. 
Od 1970 r. celem obchodów jest promowanie postaw proekologicznych   
w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić ludziom, jak 
kruchy jest ekosystem naszej planety. Na obchody składa się zwykle wiele 
wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje. W Polsce, Dzień 
Ziemi obchodzony jest od 1990 roku. Wtedy zaczęły powstawać 
organizacje pozarządowe, które zajęły się popularyzującą ekologii. 

 

W świetlicy, co roku odbywały się różnorodne zajęcia, poświęcone ochronie środowiska naturalnego, 
zmianom klimatycznym, segregacji i recyklingowi, temu, jak każdy z nas może być przyjacielem Ziemi, dbać 
o środowisko, zaczynając od własnego domu. W tym roku obchody tego święta są odwołane. Jednak nie 
należy zapominać o tak ważnym dniu, naszym obowiązkiem jest dbać wspólnie o planetę. Mamy kilka 
propozycji, rozwijających wyobraźnię i kreatywność, a także dające możliwość sprawdzenia własnej wiedzy 
poprzez udział w ekologicznym quizie. 
 

1. „ZABAWA EKOLOGICZNA TAK-NIE” 
 
Przygotowałyśmy dla Was kolejny quiz, tym razem związany z ochroną środowiska. Wejdźcie na podaną 
stronę, odpowiedzcie na pytania i sprawdźcie swoje wyniki. Czy jesteście przyjaciółmi ziemi? Potraficie 
dbać o naszą planetę? 
 https://samequizy.pl/zabawa-ekologiczna-tak-nie/ 

 

2. A teraz coś plastyczno-technicznego…   
Rozwijanie kreatywności przy wykorzystaniu torebek papierowych                          
(są ekologiczne!!!), to pomysły, jak stworzyć np. papierową księżniczkę, kota 
czy śmieszne stworki jak te… 
 

Mogą się przydać: kolorowe kartki, piórka, guziki, wstążki, bibuła, kredki, 
pisaki, nożyczki i klej. 
 Zajrzyj na stronę


 https://miastodzieci.pl/zabawy/zabawne-stworki-drugie-zycie-torebki/ 
 

 

3. Kolorowe ogródki   
Kolejna propozycja to przygotowanie kolorowych ogródków na 
balkonach, parapetach przed domem. Nadeszła wiosna, a to czas na 
sadzenie kwiatów, ziół. Taką propozycję znalazłyśmy w Ośrodku 
Działań Ekologicznych „Źródła”, można podejrzeć jak oni to robili w 
ramach warsztatów, tworząc recyklingowe kwiatoumilacze. 
 
 Pomalujcie niepotrzebne słoiki, puszki, stare doniczki według 

własnego pomysłu i zasadźcie w nich kwiatki lub zioła.

 




Jeśli chcielibyście pochwalić się ekologicznymi, papierowymi 
pracami lub też stworzycie swój kolorowy ogródek, proszę  
o zdjęcia na adres carba@wp.pl  
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