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DZIEŃ ZIEMI
❖ Dzień Ziemi to 

coroczne 
wydarzenie, które 
odbywa się 22 
kwietnia i ma na 
celu szerzenie 
wiedzy na temat 
naszej planety i jej 
ochrony.

❖ Obecnie dzień 
ten obchodzony jest 
w 193 państwach!



❖ 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.



❖EKOLOGIA
Ekologia to słowo z języka 

greckiego, oznaczające "naukę o 
domu". Ekologia zajmuje się 
badaniem funkcjonowania 

przyrody.

BĄDŹMY EKO!



❖ ODPADY SĄ WSZĘDZIE!
❖ Ludzie produkują tony 

odpadów, które 

wyniszczają naszą 
planetę coraz bardziej. 

Na ziemi istnieje wiele 
stworzeń, dla których 
kontakt ze śmieciami, 

które codziennie 
wyrzucamy, może 

skończyć się 
tragicznie!



❖ POMÓŻMY NASZEJ ZIEMI!



EKOLOGICZNY STYL ŻYCIA

KAŻDY KTO CHCE GO PROWADZIĆ:
➢ Segreguje odpady

➢ Nie niszczy roślin

➢ Nie krzywdzi zwierząt

➢ Nie marnuje wody

➢ Oszczędza prąd





CIEKAWOSTKI O ZIEMI

 Ziemię w 70% pokrywa woda

 Życie na Ziemi powstało ponad 
3 miliardy lat temu

 Doba trwa 23 godziny 56 minut 
i 4 sekundy, co oznacza, że 
dzień na Ziemi trwa krócej niż 
założone 24 godziny.

 W Układzie Słonecznym 
większość planet nosi nazwy 
pochodzące od rzymskich 
bogów oraz bogiń. Tylko 
Ziemia wyłamuje się z tego 
schematu



NAUKA O EKOLOGII NIE 
MUSI BYĆ NUDNA!

Poniżej znajduje się link do edukacyjnego filmu o naszej planecie:

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

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


CIEKAWE 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-
ekologiczne

 https://learningapps.org/view10790312

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

 https://ekoeksperymentarium.pl/?fbclid=IwAR2qRpIG6wX8G82TdSLhA5Q6

Y9VXfsfADWza8CCYFSZe7zg5arzWAyogqtY

https://wordwall.net/play/1441/653/612
https://wordwall.net/play/1449/102/134
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/225223-puzzle-ekologiczne
https://learningapps.org/view10790312
https://www.earthday.org/earth-day-quizzes/
https://ekoeksperymentarium.pl/?fbclid=IwAR2qRpIG6wX8G82TdSLhA5Q6Y9VXfsfADWza8CCYFSZe7zg5arzWAyogqtY
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KAŻDY MOŻE ZAOBSERWOWAĆ PIĘKNO 
NASZEJ PLANETY I JE SFOTOGRAFOWAĆ!



PRZYWRÓĆMY NASZĄ ZIEMIĘ!

Nasza planeta służy nam w każdym momencie, 
daje nam życie. Pozwólmy więc żyć i jej! 
Chrońmy naturę i dbajmy, aby kolejne 

pokolenia mogły cieszyć się pięknem Ziemi!
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