Dzień Ziemi (Earth Day) przypada w dniu 22 kwietnia i uważany jest za największe ekologiczne
święto świata.
Dzień ten obchodzony jest od 1970 roku, a sama idea obchodów została wypromowana dzięki
działaniom Amerykanów: polityka Gaylorda Nelsona - senatora wspierającego ochronę
środowiska, oraz ekologa - Johna McConnella.
Dzień Ziemi to doskonała okazja do organizowania różnego rodzaju wydarzeń promujących
ekologię, w tym akcje zbierania śmieci oraz sadzenia drzew. Jest to również szansa na poprawę
świadomości dotyczącej efektów niszczenia środowiska naturalnego, do których zaliczyć można
zanieczyszczenie powietrza, wody, czy globalne ocieplenie.
Światowy Dzień Ziemi jest obchodzony już pół wieku. 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.
Każdego roku obchody międzynarodowego święta koncentrują się wokół konkretnej tematyki. W
poprzednich latach były to między innymi hasła związane z promocją odnawialnych źródeł energii
czy konieczności zakończenia zanieczyszczeń z tworzyw sztucznych. W zeszłym roku Dzień Ziemi
obchodzono pod hasłem "Chrońmy nasze gatunki". Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest
"Działanie na rzecz klimatu".
Dzień Ziemi musimy celebrować każdego dnia, ponieważ nie mamy już czasu, aby obchodzić go
tylko raz do roku. Jest to okazja, by uświadomić sobie, że każda nasza decyzja wywiera wpływ na
to w jakim otoczeniu żyjemy i w jakim stanie jest nasze środowisko. Dlatego przygotowałyśmy
kilka zasad, które możemy stosować w codziennym życiu dbając o naszą planetę:
1. Oszczędzaj wodę.
2. Oszczędzaj energię elektryczną.
3. Nie korzystaj z jednorazowych plastikowych
sztućców, słomek i talerzyków.
4. Plastikowe butelki zamień na wielorazowe.
5. Segreguj śmieci: szkło, papier, plastiki i metale.
6. Używaj ekologicznych toreb zamiast siatek
foliowych.
7. Naprawiaj zamiast wyrzucać.
8. Dowiedz się, gdzie możesz wyrzucić
elektrośmieci.
9. Wyrzucaj stare ubrania do odpowiednich kontenerów.
10. Zasadź drzewko.
Przestrzegając tych zasad wszyscy możemy przyczynić się do dbania o naszą planetę Ziemię. Nie
zapominajmy o niej!
Przygotowałyśmy dla Was mapę świata w postaci puzzli. Jest to świetna zabawa- ćwiczy uwagę,
spostrzegawczość i pamięć. Po wydrukowaniu pokoloruj obrazek, dokładnie wytnij wzdłuż
czarnych linii, a następnie spróbuj ułożyć. Macie do wyboru trzy poziomy trudności.
Powodzenia i dobrej zabawy :)
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