
22 kwietnia to święto Naszej Planety, obchodzone na całym świecie. 

Dzień Ziemi, znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi, jest 

największym na świecie świętem ekologicznym, obchodzonym od 1970 r. Celem święta 

jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej 

odpowiedzialności za Ziemię. To największe ekologiczne święto obchodzone jest 

obecnie w 192 krajach. Wiele organizacji ekologicznych, władz miast czy placówek 

edukacyjnych organizuje w Dniu Ziemi imprezy i wydarzenia plenerowe. 

Głównym celem święta jest przybliżenie społeczeństwu wszelkich problemów 

związanych ze współczesną ekologią, upowszechnianie czystych technologii, szeroko 

pojęta edukacja w zakresie ochrony środowiska  

W Międzynarodowy Dzień Ziemi, zatrzymajcie się na chwilę, oderwijcie się od swoich 

spraw i zastanówcie się co zrobiliście dla Matki Ziemi. 

 Dzień Ziemi to symboliczna data i międzynarodowe święto, które przypomina nam o 

tym, że walka o dobro naszej planety wciąż trwa i każdy z nas może przyłączyć się do 

pokojowej batalii. Dlatego Dzień Ziemi powinien trwać przez cały rok, bo w trakcie 365 

dni mamy szansę zrobić coś dobrego dla siebie i Ziemi.  

 

    Obraz przedstawiający kulę ziemską 

 



8 niesamowitych ciekawostek o Dniu Ziemi 

1.Pierwszy Dzień Ziemi obchodzony był 22 kwietnia 1970 1roku.                                                                       

2.Dzień Ziemi powstał w Stanach Zjednoczonych, ale do 1990 roku stał się uznawany na 

całym świecie dniem.                

3. W pierwszym Dniu Ziemi 20 milionów ludzi zebrało się na ulicach Ameryki, aby 

zaprotestować przeciwko rewolucji przemysłowej. W rezultacie narodził się ruch 

ekologiczny.                                                                   

   4. Każdego roku, 22 kwietnia, mężczyźni, kobiety i dzieci zbierają śmieci, sadzą drzewa, 

oczyszczają rafy koralowe, pokazują filmy, podpisują petycje i planują lepszą przyszłość 

naszej planety. 

5.  Podczas obchodów Dnia Ziemi w 2011 r. w Afganistanie 28 milionów drzew zostało 

posadzonych przez ruch Dnia Ziemi. 

6.  Jest to jedno z największych świat, obchodzone przez ponad miliard ludzi na całym 

świecie. 

7. Przeciętna osoba wyrzuca codziennie około 4 kg śmieci. 

8. Każdego roku do oceanów wyrzucanych jest 5.000.000.000.000 kilogramów śmieci. 

Odpady z tworzyw sztucznych zabijają co najmniej 1 milion stworzeń w oceanie rocznie. 

 

 



Tegorocznym motywem przewodnim Dnia Ziemi jest hasło „Przywróć naszą 

Ziemię”. 

W związku z obostrzeniami wprowadzonymi z powodu epidemii koronawirusa SARS-

Cov-2, obchody Światowego Dnia Ziemi w tym roku będą szczególne. 

W  sobotę – 24 kwietnia 2021r. w okolicach Parku Żwirowisko wraz z Ekobrygadą 

zaplanowano sprzątanie terenów przy ul. Brygady Karpackiej, Plantowej, Monte Cassino. 

Jeżeli chcecie przyłączyć się do akcji sprzątania zgłoście swój udział na adres e-mail: 

srodowisko@miasto.pruszkow.pl z orientacyjną liczbą uczestników. 

Urząd Miasta zapewnia uczestnikom bezpłatne rękawice i worki na odpady. 

Podczas sprzątania, pamiętajmy o zachowaniu wszelkich obowiązujących zasad 

bezpieczeństwa. 

Co każdy z nas może zrobić z okazji Dnia Ziemi? 

Poniżej zaledwie kilka przykładów, co dobrego możemy zrobić dla środowiska: 

– Zaplanujmy dzień bez samochodu – gdy tylko jest to możliwe zostawiajmy auto w 

garażu, korzystajmy częściej z roweru czy komunikacji miejskiej, poruszajmy się pieszo. 

– Gdy coś nam się zepsuje, naprawiajmy zamiast wyrzucać. 

– Segregujmy śmieci. Pamiętajmy, że tylko niecałe 10% plastiku podlega recyklingowi 

dlatego na zakupach starajmy się wybierać produkty w szkle, puszkach lub papierowych 

opakowaniach. 

– Robiąc zakupy, róbmy je z własną torbą, najlepiej bawełnianą. Woreczki foliowe 

rozkładają się ponad 400 lat! 

To świetna okazja, by zrobić coś dobrego dla środowiska. Bądźmy EKO.   

Obraz przedstawiający samochód śmieciarkę z trzema koszami na śmieci 

 



Propozycja posłuchania piosenek  

 

EKO dzieciaki  

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

 

Moja Planeta Piosenka dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=cZ-nwKdwPc4 

 

Piosenki najlepsze dla dzieci - Dbaj o ziemię 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S-AdnBeh7W4 

 

Propozycja obejrzenia filmów  

Earth Day - Hostile Planet 

https://pl-pl.facebook.com/natgeo/videos/10158346581188951/ 

Dzień Ziemi - jak dbać o naszą planetę? 

https://www.youtube.com/watch?v=WqBB4CXrZwM 

 

Edukacja Ekologiczna - Strażnicy Ziemi 2017 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1PThAnyReK4 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI 

FILM EDUKACYJNY DLA DZIECI 

https://www.youtube.com/watch?v=akRWU9EZXKs 
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 ZBIÓR WIERSZY  NA TEMAT OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

                                    RATUJMY ZIEMIĘ 
 
                 Ziemię mamy tylko jedną 
                 Więc szanujmy Ją, 
                  Bo cóż z nami stanie się, 
                  Gdy zniszczymy własny dom. 
 
                             Giną ptaki i zwierzęta, 
                             Giną drzewa w lesie, 
                             Nic nie robiąc, wciąż czekamy 
                             Co nam los przyniesie? 
 
                    Dość lenistwa – ruszmy razem 
                    I działać zacznijmy, 
                    Żeby żyć móc na tej Ziemi 
                    Więzy zacieśnijmy. 
 
                                Chrońmy lasy, chrońmy wodę, 
                                 Dbajmy o przyrodę, 
                                 Uczmy kochać las i łąkę 
                                 Pokolenia młode. 
 

Gabriela Skrzypczak 
 
 
                           ZIEMIA 
 
                Nasza Ziemia to piękna kraina, 
                na niej skały, lądy, morza. 
               Wiele różnych przedziwnych zjawisk, 
                i tajemnic w sobie chowa. 
                          Wszyscy zawsze dbajmy o Ziemię, 
                           aby oazą dla nas była. 
                           By jej człowiek nie zaśmiecał, 
                           pełnią życia nam tętniła. 
                 Brudna woda, nieczyste powietrze, 
                 precz spaliny, nieczyste odpady. 
                Więcej tego nikt z nas już nie chce 
                 nowe trzeba mieć zasady. 
                            Wszystkie żale dziś ludziom ogłaszaj 
                             Niechaj ciągle o ciebie dbają. 
                             Nasza Ziemio niech cię mieszkańcy 
                             Wciąż z odpadów oczyszczają. 
                . 
     Bożena Forma 
 



„ Ziemia” -Z. Nosalski 

Kochamy Cię Ziemio: 

za liście jesienią. 

za pierwszy śnieg biały, 

za las oszroniały, 

za tęczę po deszczu, 

za ptaki w powietrzu. 

Za Odrę Wisłę, 

za góry i morze, 

za Kraków, Warszawę 

za przyszłość i sławę, 

za rytm Twoich przemian 

kochamy Cię ziemio. 

 

 

 PAN LEŚNICZY 
 
      Pan leśniczy całą zimę dba o leśną swą rodzinę. 
               Chroni ptaki i zwierzęta, o ich losie wciąż pamięta. 
                    Gdy zwierzęta chore w lesie, zaraz swoją pomoc niesie. 
                    Często składa karmę dla nich, chroni przed kłusownikami. 
               A gdy zwierze zmarznie czasem, albo chore gdzieś pod lasem. 
               Zaraz znajdzie je, pomoże, z nim do wiosny przetrwać możesz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Halo, tu mówi Ziemia”- M. Terlikowska 

Dzień dobry, dzieci! Jestem Ziemia, 

wielka, okrągła jak balonik. 

Z tej strony – słońce mnie opromienia, 

a z tamtej strony – nocy cień przesłonił. 

Gdy jedna strona jest oświetlona, 

to zaciemniona jest druga strona. 

Wy zajadacie pierwsze śniadanie, 

a spać się kładą – Amerykanie, 

właśnie! 

Bo ja się kręcę w krąg 

jak bardzo, bardzo duży bąk. 

– Dobranoc!- wołam 

– Dzień dobry!- wołam, 

to znaczy – zrobiłam obrót dokoła. 

A oprócz tego wciąż, bez końca, 

muszę się kręcić wokół Słońca. 

Nigdyście jeszcze nie widzieli, 

takiej olbrzymiej karuzeli! 

Bo trzeba mi całego roku, 

żeby Słońce obiec wokół. 

 

Polskie Parki Narodowe to ważna część naszego krajobrazu i nasze wspólne dobro, 

poznajmy bliżej te piękne miejsca. 

https://www.youtube.com/watch?v=5rJFs-Osdhk 

 

Zapraszamy na przyrodnicze zagadki: 

https://miastodzieci.pl/zagadki/krotkie-zagadki-o-przyrodzie/ 
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