
Światowy Dzień Ziemi 2022- projekt edukacyjny 

Ziemia to niezwykła planeta. Jedyna, na której istnieje życie. Jest domem dla człowieka 

i niezliczonych gatunków roślin i zwierząt. Nasza wiedza o Ziemi wciąż jest 

ograniczona. My ludzie nie zawsze należycie o nią dbamy, przyczyniając się do 

degradacji środowiska.  

Podczas tygodnia obchodów Światowego Dnia Ziemi w naszej szkole będziemy 

zdobywać wiedzę o Błękitnej Planecie, zastanawiać się jak możemy pomóc naszej 

Ziemi?  Jak zadbać, aby powietrze było bez smogu, były czyste rzeki, lasy, morza?  

Temat projektu: Jak pomóc naszej planecie?- metoda projektu 

Termin realizacji: 22 kwietnia 2022 r. - 29 kwietnia 2022 r. 

Organizatorzy projektu: Aleksandra Wiera, Beata Kutarba 

Głównym celem zajęć prowadzonych metodą projektu będzie poznanie 

zagadnień: 

 Światowy Dzień Ziemi - historia 

 Światowy Dzień Ziemi – hasło przewodnie 

 Światowy Dzień Ziemi – po co? 

 Światowy Dzień Ziemi – pomysły 

 Światowy Dzień Ziemi – ciekawostki 

Założenia projektu: 

 W projekcie mogą brać udział wszyscy uczniowie. 

 Projekt może być realizowany na wszystkich przedmiotach, również lekcjach z 

wychowawcą, zajęciach świetlicowych itp. 

 Projekt jest zgodny z podstawą programową z poszczególnych przedmiotów, 

 realizowana jest integracja między poszczególnymi przedmiotami. 

 Nauczyciele pragnący brać udział w projekcie wpisują temat do dziennika z 

dopiskiem: “-metoda projektu” np.: 



Dla nauczycieli biorących udział w projecie jest udostepniony link na edzienniku z 

propozycjami kart pracy, filmów, quizami, testem wiedzy. Tam też należy umieszczać 

swoje propozycje, które należy podpisać. 

Uczniowie podczas zajęć wykonują testy, oglądają filmy, mogą wykonać plakat o 

tematyce “Błękitna Planeta”. 

Efektem projektu będzie przede wszystkim pogłębienie wiedzy uczniów, zapraszamy do 

wykonania prac plastycznych oraz eksponowania ich w klasach, w miarę możliwości 

umieszczać w załączonym linku. 

Uczniowie biorący udział w projekcie mogą otrzymać pozytywną uwagę, ocenę z 

przedmiotu. 

Nauczyciele biorący udział w projekcie: 

Projekt edukacyjny -Światowy Dzień 

Ziemi   

Przedmiot i zagadnienia.  

Nauczyciel odpowiedzialny za 

realizację  

Klasa   

Lekcja wychowawcza  

W trosce o wspólne dobro – nasza 

planeta Ziemia.  

Beata Kutarba  6al  

Biologia  

Światowy Dzień Ziemi 2022: Test wiedzy, 

quiz, karty pracy, plakat.  

Aleksandra Wiera  5 al- 8 al, 1b, 2b  

J. polski  

Dzień Ziemi- jak mogę dbać o naszą 

planetę Ziemię?Tworzymy plakat.  

W trosce o wspólne dobro.  To nasza 

Ziemia- plakat.  

Co zagraża światu? Jaka czeka nas 

przyszłość- projekt edukacyjny.  

Beata Kutarba  4al  

5al  

  

  

  

  

6al  

Przysposobienie do pracy - "Plakat na 

Dzień Ziemi", praca w grupie. Łączenie 

różnych technik plastycznych.   

Magalena Kunysz -Pudełko  

  

1auP, 2bPP  

Plastyka  

"Plakat na Dzień Ziemi", praca w grupie.  

Magalena Kunysz -Pudełko  6al, 4-5al  

Rewalidacja  Izabela Wojtylak  1b, 2b  



Projekt edukacyjny -Światowy Dzień 

Ziemi   

Przedmiot i zagadnienia.  

Nauczyciel odpowiedzialny za 

realizację  

Klasa   

Zajęcia rozwijające komunikację  Izabela Wojtylak  2aPP  

Funkcjonowanie osobiste i społeczne  

Dzień Ziemi – jak możemy zadbać o 

nasza planetę? Film edukacyjny dla 

dzieci. Recykling – karty pracy.  

Dorota Warzecha - Nowok  1 - 2aU  

Edukacja przyrodnicza  

Film edukacyjny Dzień Ziemi - rozmowa 

kierowana dotycząca obchodów tego 

święta. O co prosi Ziemia dzieci i 

dorosłych ?- uzupełnianie zdań wyciętymi 

wyrazami. (tekst informacyjny, karta 

praca)  

Rozmowa na temat oszczędzania wody. 

Czytanie wiersza T. Ferenc „Woda”. 

Rozwiązywanie testu, układanie obrazka 

z puzli- Oszczędzaj wodę.  

Edukacja polonistyczna  

Dzień Ziemi - uzupełnianie zdań 

związanych ze Światowym Dniem Ziemi. 

Plątaninka recykling. (karta pracy)   

Jadwiga Kwoka  1-2al  

 Funkcjonowanie osobiste i 

społeczne:  

Dzień Ziemi. Omówienie zachowań, które 

wyrażają troskę o naszą planetę.  

  

Ewa Czembor  

  

2aPP  

Efekty projektu:  

Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, quizach, zdobywali wiedzę na temat 

ekologii, dbania o nasze środowiskowo, naturę w oparciu o metodę projektu 

edukacyjnego. Powstały plakaty, zdjęcia, twórcze wypowiedzi. Wszystkim uczestnikom 

gratulujemy! 

Galeria zdjęć – strona szkoły  

http://www.zs3s.pna.pl/aktualnosci,300.html
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