
Zrób coś dla Planety Tydzień dla Ziemi 

Konkurs ekologiczny    

Każdego dnia masz wykonać zadanie (przynajmniej jedno) z podanych propozycji. Każde zadanie, które 

wykonujesz, trzeba je uwiecznić ( zrobić zdjęcie) i wysłać na adres e- mailowy: 

pedagogbrdow20@gmail.com  w tytule e- maila  należy napisać konkurs i podać swoje dane. 

Poniedziałek 27.04  – dzień niebieski – związany z powietrzem i wodą 

 Zakręcam wodę podczas mycia zębów. 

 Biorę prysznic zamiast kąpieli. 

 Piję wodę z kubków, butelek wielorazowego użytku. Woda z kranu jest dobra. 

 (Z butelek plastikowych w temperaturze 150 wydzielają się szkodliwe substancje i 

generujemy z nich tony śmieci. 

Wtorek  21.04. – dzień zielony – związany z roślinami  

 Posadzę drzewo. 

 Zasieję rośliny – marchewkę w ogródku, pietruszkę, kwiaty, rzeżuchę. 

 Posadzę cebulę w doniczce na szczypiorek. 

 Podleję wszystkie rośliny w domu. 

Środa  22.04 – dzień żółty – poświecony Słońcu 

 Przygotuję do zjedzenia kolorową przekąskę lub śniadanie (wykonam zdjęcie i prześlę 

na adres emailowy) zgodnie z zasadą kolorowo i zdrowo. 

  Wykonam pace plastyczną: Jem kolorowo. Znam kolorowy świat warzyw i owoców. 

Czwartek  23.04– dzień brązowy – dzień związany z ekologicznymi zachowaniami 

 Obejrzę prezentację i wykonam zawarte w niej zadania. 

https://view.genial.ly/5e953e8882c07e0d85893c44/presentation-dzien-ziemi-

prezenacja?fbclid=IwAR2CLykkOzhLptBAzxs_ZWFSIKfTSiw6LMErU99TycKDOsVjmqR

WwZa2fOQ klasy IV-VIII 

 

https://view.genial.ly/5e9c3745b65e370dac7cdbfe/presentation-dzien-

ziemi?fbclid=IwAR1yJABCGEJ5teBt8xgglQds_rSjzTy4vEHPg5imsbxqLVW39aMtXsDQSp

Yklasy I-II 

 Wyciągam nieużywaną wtyczkę i wyłączam światło, gdy wychodzę z pokoju. 

 Oszczędzam energię – zakręcam kaloryfer na noc- obniżając temperaturę w pokoju. 

 Nie marnuję żywności. 

 Kompostuję odpady biologiczne i segreguję odpady na plastikowe, papier, szkło. 

 Wyrzucam elektrośmieci do odpowiednich pojemników a nie do śmietników. 

 Używam obu stron kartki. 

mailto:pedagogbrdow20@gmail.com
https://view.genial.ly/5e953e8882c07e0d85893c44/presentation-dzien-ziemi-prezenacja?fbclid=IwAR2CLykkOzhLptBAzxs_ZWFSIKfTSiw6LMErU99TycKDOsVjmqRWwZa2fOQ
https://view.genial.ly/5e953e8882c07e0d85893c44/presentation-dzien-ziemi-prezenacja?fbclid=IwAR2CLykkOzhLptBAzxs_ZWFSIKfTSiw6LMErU99TycKDOsVjmqRWwZa2fOQ
https://view.genial.ly/5e953e8882c07e0d85893c44/presentation-dzien-ziemi-prezenacja?fbclid=IwAR2CLykkOzhLptBAzxs_ZWFSIKfTSiw6LMErU99TycKDOsVjmqRWwZa2fOQ
https://view.genial.ly/5e9c3745b65e370dac7cdbfe/presentation-dzien-ziemi?fbclid=IwAR1yJABCGEJ5teBt8xgglQds_rSjzTy4vEHPg5imsbxqLVW39aMtXsDQSpY
https://view.genial.ly/5e9c3745b65e370dac7cdbfe/presentation-dzien-ziemi?fbclid=IwAR1yJABCGEJ5teBt8xgglQds_rSjzTy4vEHPg5imsbxqLVW39aMtXsDQSpY
https://view.genial.ly/5e9c3745b65e370dac7cdbfe/presentation-dzien-ziemi?fbclid=IwAR1yJABCGEJ5teBt8xgglQds_rSjzTy4vEHPg5imsbxqLVW39aMtXsDQSpY


Piątek  24.04 – dzień pomarańczowy – podsumowanie akcji 

 Wykonują pracę techniczną z odpadów np., kartony po butach, pudełka po jogurtach, 

butelki, nakrętki i inne  

Jeśli ktoś ma rodzeństwo można plakat wykonać wspólnie. Zachęcam młodsze dzieci do 

ubierania się na kolorowo, stosownie do danego dnia tygodnia ( może być koszulka, 

gumka do włosów, zabawka itd.) Mile widziane będą zdjęcia podczas wykonywania 

zadań z rodzeństwem i rodzicami.  Zapraszamy dzieci i rodziców do wspólnej akcji i 

zmiany nawyków, zmiany na lepsze.   

Na zakończenie proszę o przesłanie swoich prac do pani Z. Kostrzak na aders: 

pedagogbrdow20@gmail.com 

Konkurs trwa od 21.04 – 28.04.2020  

Można zdobyć plusa z zachowania oraz pozytywną ocenę z edukacji przyrodniczej i 

społecznej kl. I –III  z przyrody kl. IV i biologii kl. V- VIII     

Natomiast autorzy kilku najciekawszych prac zostaną nagrodzeni po powrocie do 

szkoły   

Powodzenia !!!   

 Organizator: Zofia Kostrzak  

Helena Tanalska 
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