
         

22 kwietnia Dzień Ziemi lub też Międzynarodowy Dzień Ziemi to coroczne wydarzenie 

obchodzone w celu promowania ochrony środowiska, rozszerzania świadomości ekologicznej 

i życia w zgodzie z naturą. Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest "Działanie                    

na rzecz klimatu".  

Obchodom każdego Dnia Ziemi towarzyszy zawsze szereg wydarzeń, spotkań i akcji,                     

w które, co roku włączała się również nasza szkoła. Sprzątaliśmy las, teren wokół szkoły, 

oglądaliśmy filmy o tematyce ekologicznej, braliśmy udział w konkursach ekologicznych.  

Dzisiaj, z racji światowej pandemii koronawirusa, musimy nasze działania całkowicie 

przenieść do świata online. Choć tegoroczny Dzień Ziemi będzie cyfrowy, cel pozostaje ten 

sam – zmobilizować świat do podjęcia najbardziej znaczących działań w celu dokonania 

zmian. 

 

Młodszym uczniom (starszym zresztą również) polecam bajkę „Opowieści z zielonego 

parku", z której dowiecie się  o  rodzajach zanieczyszczeń powietrza, o tym w jaki sposób 

one powstają i wpływają na życie i zdrowie nasze i innych żyjących istot. Jakie znaczenie 

mają rośliny, a w szczególności drzewa dla powietrza. W jaki sposób powinniśmy dbać                          

o środowisko i ochraniać powietrze – bajka w załączniku. 

 

 Z kolei najstarsi uczniowie naszej szkoły             

– klasy 7 i 8 będą mogli wziąć udział                

w warsztatach on-line „Dzień Ziemi                

w Ministerstwie Klimatu”. Wydarzenie to 

zostało objęte Patronatem Honorowym 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Warsztaty on-line będą dostępne na żywo w środę 22 kwietnia w godzinach 11:40-13:45                 

na stronie www.dzienziemiwmk.pl. 

Zachęcam Was do udziału w tym przedsięwzięciu. Warsztaty w sieci nic nie stracą ze swego 

waloru edukacyjnego, a z pewnością urozmaicą codzienne zajęcia szkolne w ramach nauki 

zdalnej.  Myślę, że będą wartościową i inną niż zwykle lekcją biologii. 

 

 

 

 

http://www.dzienziemiwmk.pl/


Jak wziąć udział w warsztatach?  

22 kwietnia o godz. 11:40 kliknijcie w link www.dzienziemiwmk.pl i postępujcie zgodnie                        

z instrukcjami na stronie. Po zarejestrowaniu staniecie się pełnoprawnymi uczestnikami 

warsztatów, będziecie mogli obejrzeć wykłady i wziąć udział w czacie, za pośrednictwem 

którego możecie także zadać pytania ministrowi klimatu i ekspertom. 

 

 

Dla wszystkich ekologiczny quiz: 

https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,2189f0-quiz_ekologiczny,p,10.html#quiz 

Pamiętajcie, że 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. Dzień Ziemi musimy celebrować każdego dnia, 

ponieważ nie mamy już czasu, aby obchodzić go tylko raz do roku. 

W jaki sposób każdy z nas może dbać o środowisko? 
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