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ŚWIETLIKOWE SPRAWY 
                …CZYLI ŚWIETLICA SZKOLNA POLECA 

 

Dzień Ziemi 

 

To najważniejsze, najbardziej 

znane i najhuczniej obchodzone ze 

świąt ekologicznych, a jednocześnie 

zbyt często poświęcone śmieciom, 

zakazom i nakazom (zakręć kran, zgaś 

światło, drukuj dwustronnie itp.)  

i jednorazowym akcjom. 

Chcielibyśmy zachęcić Was do 

celebrowania tego święta 

w troszkę inny sposób… 

 

Dbajmy o naszą planetę! 

Temat tygodnia: 

Światowy Dzień Ziemi – 

Dbamy o nasze środowisko naturalne!   

Trochę faktów na początek: 

idea obchodów Dnia Ziemi w tym 

dniu została zapoczątkowana 

w 1970 r. przez amerykańskiego 

senatora Gaylorda Nelsona. Wiele 

krajów obchodzi Dzień Ziemi 

zgodnie z proklamacją ONZ w dniu 

równonocy wiosennej, która 

przypada 20 lub 21 marca. 

Dodatkowo ONZ wyznaczyło datę 

22 kwietnia jako Międzynarodowy 

Dzień Matki Ziemi. 

Dzień Ziemi (ang. Earth Day), 

znany też jako Światowy Dzień 

Ziemi lub Międzynarodowy Dzień 

Ziemi – akcje prowadzone 

corocznie wiosną(22 kwietnia), 

których celem jest promowanie 

postaw proekologicznych w 

społeczeństwie. 

Organizatorzy Dnia Ziemi chcą 

uświadomić politykom 

i obywatelom, jak kruchy jest 

ekosystem planety ludzi. 

Na obchody składa się zwykle 

wiele wydarzeń organizowanych 

przez różnorodne instytucje. 

          W TYM TYGODNIU 

JAK MOŻEMY OBCHODZIĆ 

DZIEŃ ZIEMI? 

UŚMIECHNIJ SIĘ! 😊 ZAGADKI 
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SPRAWDŹ, CZY WIESZ 

 

SPRAWDŹ SIĘ!  

UCZ SIĘ Z NAMI! 

„Ziemia” 

M. Jankowiak 

 

Ziemio kochana, bądź uwielbiana! 

Tyś naszym domem, 

kosmicznym promem. 

Walczyć o Ciebie - to dbać o siebie. 

A wielu ludzi jądro twe studzi. 

I ludzka pycha planetę spycha 

z orbity życia w otchłań niebycia... 

 

Kochane Dzieci - zbierajcie śmieci! 

Posadźcie drzewa, bo las się gniewa. 

O zwierzę dbajcie, każde kochajcie, 

walczcie o wodę,życie, przyrodę… 

 

I wiedzcie jedno -  to sprawy sedno, 

Ziemia bez mała, to martwa skała. 

Bez wody, tlenu, nie przetrwa wielu, 

a telefony, Internet, strony, 

bez prądu – zgasną. Po prostu zasną... 

 

 

 

 

 

1. Idziesz korytarzem, na podłodze 

leży papier. Co powinieneś zrobić? 

a)kopnąć go, 

b)ominąć, 

c)podnieść i wrzucić do kosza, 

d)wezwać straż pożarną. 

 

2. Pojechałeś z rodziną na wycieczkę 

do lasu. Było wspaniale. Urządziliście 

sobie piknik, po którym zostało 

trochę śmieci. Co z nimi zrobisz? 

a)zostawisz śmieci na polanie, 

b)wykopiesz dołek łopatką i 

zakopiesz śmieci w lesie, 

c)zapakujesz śmieci,  

d)zabierzesz je ze sobą i wyrzucisz 

je po powrocie do pojemnika na 

śmieci. 

 

3.Zastanów się, jak postępować w 

domu z opakowaniami po zużytych 

już produktach? 

a)wszystkie śmieci należy wrzucać 

do jednego kubła, nie zwracając 

uwagi na ich jakość, 

b)należy segregować śmieci –(np. 

plastikowe butelki przed 

wyrzuceniem należy 

odkręcić, dokładnie zgnieść i 

zakręcić, kartony po sokach 

również porządnie zgnieść), 

c)zgromadzone śmieci spalić. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przejdź labirynt, i pomóż dzieciom znaleźć 

odpowiednie miejsce do wyrzucenia śmieci! 
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UŚMIECHNIJ SIĘ!

Na przyrodzie pani pyta Jasia: 

- Jasiu, jakie znasz rośliny rolne? 

- No... Marchewkę, pietruszkę, 

rzodkiewkę... 

- Nie Jasiu, nie marchewkę i 

rzodkiewkę, tylko marchew i 

rzodkiew. 

- I pietrusz też? 

 
Nauczyciel pyta dzieci w klasie: 

- Czy wiecie, dzieci, jaki ptak nie 

buduje gniazd? 

- Zgłasza się Jasio. Tak! To 

kukułka! 

- A dlaczego nie buduje? 

- Bo mieszka w zegarach. 

 

Dylemat Ekologa: 

Co zrobić, kiedy chronione zwierzę 

zżera chronioną roślinę… 

 

 

 

Przed sklepem w lesie stoi w 

kolejce mnóstwo zwierząt: 

niedźwiedzie, lisy wilki, jeże itp. 

Przez kolejkę przepycha się zając. 

Rozpycha inne zwierzęta łokciami, 

wreszcie jest na początku kolejki! 

W tym momencie łapie go 

niedźwiedź i mówi: „Ty zając, gdzie 

się wpychasz?! Na koniec!” 

 I mach! Rzuca go na koniec kolejki.  

Zając znowu się przepycha, ale 

znowu łapie go niedźwiedź i 

odrzuca na koniec. 

 Zając powtarza swój wyczyn 

jeszcze kilka razy, ale za każdym 

razem niedźwiedź wyrzuca go na 

koniec.  

Wreszcie obolały zając otrzepuje 

się z kurzu i mówi do siebie: „Nie 

to nie. Nie otwieram dzisiaj 

sklepu!” 

 

Pan na lekcji przyrody pyta się 

Jasia: 

- Jasiu po czym poznasz drzewo 

kasztanowca? 

- Po kasztanach 

- A jak kasztanów jeszcze nie ma? 

- To poczekam 

 

 

 
Jasio przychodzi do domu. Mama 

krzyczy: 

- Dlaczego masz takie brudne 

ręce??? 

- Bo bawiłem się w piaskownicy. 

- To dlaczego masz czyste palce??? 

- Bo gwizdałem na psa!!! 

 

 

 Po śniadaniu mama mówi do Jasia: 

- Nie, nie i jeszcze raz nie! Nie 

pójdziesz do szkoły z takimi 

brudnymi rękami! 

- Dobrze, skoro się tak upierasz, 

zostanę w domu. 

 

 

 

 

Dzień Ziemi musimy celebrować każdego dnia, ponieważ nie mamy już czasu, aby obchodzić go tylko raz do roku. 

Co możesz zmienić już teraz? 

 

• Zakręcaj wodę w kranie kiedy myjesz zęby. Bierz raczej krótki prysznic niż kąpiel. Dokręcaj krany. W ten 

sposób oszczędzasz wodę!  

• Zwracaj uwagę innym gdy śmiecą. Sprzątaj po swoim psie gdy wychodzisz z nim na spacer. W ten sposób 

dbasz o czystość swojego otoczenia! 

• Gaś światło kiedy wychodzisz z pokoju, wyłączaj telewizor, radio, komputer, gdy już nie będziesz z nich 

korzystał. W ten sposób oszczędzasz energię! 

• Staraj się korzystać z ekologicznych środków transportu. Jeśli masz do pokonania krótki dystans chodź 

na piechotę lub jedź rowerem. W ten sposób przyczyniasz się do mniejszego zatrucia powietrza! 

• Jeśli nie korzystasz już ze swoich zabawek, gier, książek – zamiast je wyrzucić pomyśl, może jest ktoś 

inny, komu mogłyby się przydać. W ten sposób możesz sprawić komuś przyjemność! Przyczyniasz się 

także do ochrony zasobów środowiska naturalnego! 

• Używaj dwóch stron kartki papieru do pisania lub rysowania. W ten sposób chronisz drzewa (z których 

robiony jest papier) przed wycinaniem i wytwarzasz mniej śmieci! 
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Zgaduj, Zgadula… 
 

 
• Stoją głodne i czekają 

na ulicy i na skwerku: 

na patyczki od lizaków 

i papierki od cukierków. 

 

 

• Kiedy samochody 

z miejsca nagle ruszą  

z rury wydechowej  

wydostać się muszą. 

 

 

• Jak ten kwiatek się nazywa, 

Co słowo „pan” w nazwie ukrywa? 

 

 

• Służy do picia,  

służy do mycia, 

bez niej na Ziemi 

nie byłoby życia.  

 

 

• Bywa czarny , siwy, bury.  

Płynie z kominów pod chmury.  

 

 

• „Kto chce doczekać pociechy, 

I jeść moje orzechy –  

Niech mnie nie łamie, nie zgina!” 

- o to Was prosi kwitnąca ……  

 

 

• Sosnowy, dębowy, stary lub młody, 

Rosną w nim grzyby, rosną jagody. 

 

 

• Rośnie w lesie lub przy drodze, 

Ma koronę oraz pień. 

Mogą na nim mieszkać ptaki, 

Ludziom daje miły cień. 

 

 

• Zobaczysz je wiosną, 

Gdy na drzewach rosną. 

Srebrne „futra” mają –  

Jak się nazywają?  

 

 

• Zielony dywan pokryty kwiatami 

W lesie się skrywa pomiędzy drzewami. 

 

 

• Małe, szare ptaszki – wiecie dobrze sami,  

Że przez rok cały pozostają z nami. 

 

 

• Co to za panie mają pasiaste ubranie? 

Od nich słodki miodek na pewno dostaniesz.  


