
Światowy Dzień 
Ziemi 



 
Dzień dobry Kochani!  
 
Panie Basia, Bożenka i Zosia, pragną Was serdecznie powitać w nowym tygodniu. 
Czy wiecie jakie mamy teraz święto? 
 
Otwierając kalendarz zobaczymy, że jest to „Dzień Ziemi” i pod takim właśnie  
hasłem pracowalibyśmy w świetlicy 32. 
W poniższej prezentacji przeczytacie co jest przewodnim hasłem Światowego 
Dnia Ziemi w tym roku. Proponujemy Wam, abyście zobaczyły ciekawy 
edukacyjny  filmik „W kontakcie z naturą”. 
Kliknijcie tutaj  https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ 
Kolejną rzeczą, jaką chcemy Wam polecić to przeczytanie humorystycznego 
opowiadania „Kuba i Buba, czyli awantura do kwadratu.”  
Kochani, a czy wiecie co to jest RECYKLING? W dostępny dla Was sposób 
przedstawi Wam to filmik edukacyjny „Segregacja śmieci – recykling” . 
 Kliknijcie tutaj https://www.youtube.com/watch?v=xU5dox9wVlQ 
Słuchajcie, a może chętne dzieci wykonają Ekoludka lub Ekoinstrument? Zróbcie 
zdjęcia i wyślijcie na stronę sp9praceplastyczne@gmail.com 
Na zakończenie tygodnia zachęcamy Was do zaśpiewania piosenki  „Ziemia to 
wyspa zielona”. 

                           Pozdrawiamy i życzymy zdrowia 
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Dzień Ziemi jest to święto, które przypomina 
wszystkim, że należy dbać o naszą planetę. 
Ziemia jest nie tylko naszym domem, ale także  
domem dla milionów gatunków zwierząt i roślin. 
Niestety z roku na rok marnujemy jej naturalne 
zasoby, zaśmiecamy ją i doprowadzamy ją do 
wyniszczenia. Musimy o nią zadbać, dlatego więc 
tegorocznym hasłem przewodnim Światowego 
Dnia Ziemi, jest: 

„Z energią zmieńmy źródła" 
  

https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs


    ODNAWIALNE  ŹRÓDŁA ENERGII 

Kliknij  tutaj  https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs  
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Ratujmy Świat!!! 



Nasza planeta jest piękna… 









Żyją na niej nie tylko  ludzie.  
Są tu osobliwe rośliny i zwierzęta… 









 
 
 
Nie niszczmy tego, co żyje! 
Nie zanieczyszczajmy  
powietrza, jezior i rzek! 
Nie zabijajmy zwierząt! 
Segregujmy śmieci! 
Dbajmy o środowisko! 
Oszczędzajmy wodę! 

Kliknijcie tutaj  https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ 
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       https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=-ZQTnkXpcCA 

 
 Zachęcamy Was, Drogie Dzieci do   zaśpiewania piosenki pt. „ ZIEMIA TO WYSPA   

ZIELONA ”. Słowa są poniżej. 

Jeżeli chcecie posłuchać to: Kliknij tutaj   

1. Nie warto mieszkać na Marsie, 
 Nie warto mieszkać na Wenus. 
 Na Ziemi jest życie ciekawsze, 
 Powtarzam to każdemu. 
 
Ref. 
Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona, 
Wśród innych dalekich planet. 
To dom jest dla ludzi, dla ludzi i 
zwierząt, 
Więc musi być bardzo zadbany. 
 

2.  
 Chcę poznać życie delfinów 
 I wiedzieć co piszczy w trawie. 
 Zachwycać się lotem motyla 
 I z kotem móc się bawić. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
3.   Posadźmy kwiatów tysiące. 
      Posadźmy krzewy i drzewa, 
      Niech z nieba uśmiecha się słońce, 
      Pozwólmy ptakom śpiewać. 
 
Ref. 
Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona, 
Wśród innych dalekich planet. 
To dom jest dla ludzi, dla ludzi i 
zwierząt, 
Więc musi być bardzo zadbany. 

Ref. 
Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona, 
Wśród innych dalekich planet. 
To dom jest dla ludzi, dla ludzi i zwierząt, 
Więc musi być bardzo zadbany. 
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Przeczytajcie humorystyczne opowiadanie. 
Grzegorz Kasdepke, „Kuba i Buba czyli awantura do kwadratu” [fragment] 
 

SPRZĄTAMY ŚWIAT! 
 
Kuba i Buba potrafią czasami zaskoczyć swoich rodziców. Dzieję się tak w dwóch 
przypadkach: gdy bliźniaki wytrzymują bez kłótni dłużej niż pół dnia i gdy z własnej woli 
oświadczają, że zamierzają posprzątać. Tak właśnie było ostatnio. 
- Będziemy sprzątali świat! – oświadczyła Buba. 
- Tak jest – przytaknął jej Kuba. 
Mama spojrzała ze zdumieniem na tatę [...]. 
- Dlaczego? – wykrztusił w końcu tata. – Zbliżają się jakieś święta, urodziny?... 
- A może wyrzucili was ze szkoły?! – przestraszyła się mama. 
[...] Kuba tylko westchnął. 
- Nie słyszeliście o akcji „Sprzątanie świata”? – zapytała Buba – W tym samym dniu na 
całym świecie ludzie sprzątają podwórka i w ogóle... 
- Otóż to – pokiwał głową Kuba. – Jakby każda osoba podniosła tego dnia choć parę 
śmieci świat byłby czysty. I my mamy zamiar tak zrobić, bo jesteśmy... 
- Ekologiczni – wpadła mu w słowo Buba. 
Tata patrzył na nich szeroko otwartymi ze zdziwienia oczami. 
- I gdzie zamierzacie sprzątać? – zapytał w końcu. 
- Ja chyba pojadę z koleżankami na plażę... – bąknęła Buba. 
 



- A ja z kumplami na boisko... – Kuba wbił wzrok w ścianę. 
Tata parsknął śmiechem. Po chwili przyłączyła się do niego i mama. 
- Myśl globalnie, działaj lokalnie – powiedział wreszcie tata. – Znacie takie powiedzenie? 
Bliźniaki nie znały. 
- A szkoda, bo to właśnie ekolodzy tak mówią – wyjaśnił tata. – Co znaczy mniej więcej: 
myśl o całym świecie, ale zacznij od własnego podwórka... 
- Przecież my nie mamy podwórka... – jęknęła Buba. 
- Ale macie własny pokój – wtrąciła mama – a w nim... 
Nawet nie musiała kończyć. 
- Ja sprzątam tylko wokół własnego łóżka! – zastrzegł od razu Kuba. 
- A kto zrobił bałagan na moim biurku?! – krzyknęła Buba. 
- A kto poprzestawiał moje książki?! – wrzasnął Kuba. 
I wszystko wróciło do normy.. 
 

    

 Kliknijcie tutaj https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=pRNtFXew_VE   
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