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Dzień ten obchodzony jest od 1970 roku, a sama idea obchodów została 

wypromowana dzięki działaniom Amerykanów: polityka Gaylorda Nelsona - 

senatora wspierającego ochronę środowiska, który we wrześniu 1969 roku na 

konferencji w Seattle zaproponował zorganizowanie ogólnonarodowej demonstracji 

przeciwko niszczeniu środowiska naturalnego, oraz ekologa - Johna McConnella, 

który na konferencji UNESCO 

poświęconej ochronie środowiska 

przedstawił pomysł ustanowienia Dnia 

Ziemi. 

Organizatorzy zaangażowani w obchody 

tego dnia pochodzą z ponad 190 krajów 

na całym świecie i skupieni są w 

organizacji Earth Day Network z siedzibą  

w Waszyngtonie. 

W Polsce tradycje związane z obchodami tego dnia są nieco krótsze, ponieważ Dzień 

Ziemi obchodzony jest od 1990 roku. Wtedy to zaczęły powstawać organizacje 

pozarządowe, które zajęły się popularyzującą ekologii.  

Hasło tegorocznych obchodów to:  

"Przywróć naszą Ziemię". 

 

Podstawowymi celami związanymi z obchodami tego dnia są: 

      *  promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie, wśród  dorosłych i dzieci 

*  uświadamianie ludziom zagrożeń, jakie związane są z rozwojem przemysłu. 

 

 



 

Coraz popularniejsza staje się idea Zero Waste, 

co dokładnie znaczy “zero odpadów”, „zero marnowania” 

Jest to styl życia, zgodnie z którym człowiek stara się generować jak najmniej 

odpadów, a tym samym nie zanieczyszczać środowiska. To cel etyczny, 

ekonomiczny i wizjonerski, który pomaga ludziom naśladować zrównoważone 

naturalne cykle, w których wszystkie odrzucane materiały mają stać się zasobami. 

Życie wedle idei Zero Waste sprowadza się do 

stosowania określonych zasad tzw. 5R: 

·        odmawiaj (refuse), 

·        ograniczaj (reduce), 

·        wykorzystaj ponownie (reuse), 

·        recyklinguj (recycle), 

·        kompostuj (rot).   (źródło Wikipedia) 

 

 

Co już dziś możesz zrobić dla Naszej planety? 

 

 

Zostań małym obrońcą Ziemi !!! 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kochani dzisiaj dla Was specjalne zadanie – eko-moda  

 

Stwórzcie eko-strój z materiałów, które podlegają recyklingowi (np. plastik, tektura). 

Sukienka z worka i kapelusz z butelki –  

ozdobione gazetami mogą świetnie wyglądać   

Zostawiamy to Waszej wyobraźni i nie możemy 

doczekać się Waszych projektów. 

Zdjęcia wyślijcie w prywatnych wiadomościach 

na platformie Teams lub dodajcie do plików 

naszego zespołu. 
 

 

Bawcie się dobrze i bądźcie już 

   dziś małymi ekologami! 

 

 
                           Zespół wychowawców świetlicy 


