
Funkcjonowanie osobiste i społeczne 1ap 22 kwietnia 

1. Bardzo proszę zapoznać się z tym, co dla Was przygotowałam.  

2. Temat i tekst napisany pogrubioną czcionką proszę przepisać do zeszytu. 

3. Zachęcam do obejrzenia dwóch filmów, do których linki daje poniżej. 

4. Uczniowie, którzy mają w domach swoje karty pracy mogą wykonać 

ćwiczenia ze strony 83 i 88. 

5. Zdjęcia zadań i notatki zrobionej przez Was, proszę przesłać mi na maila 

barbara.pohorylec@wp.pl lub za pomocą Messenger’a. Na wykonanie 

zadania czekam do przyszłej środy, tj. 29 kwietnia. 

6. W piątek prześlę Wam zadania z matematyki. 

 

Życzę miłej pracy, powodzenia! 

Barbara Pohorylec 

 

Temat: 22 kwietnia- Światowy Dzień Ziemi. (3 godziny) 

22 kwietnia już po raz 50 obchodzimy Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi. 

Tego dnia, na całym świecie, organizowane są akcje, które mają na celu 

promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. 

Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom, jak 

kruchy jest ekosystem planety ludzi. 

Czym jest ekosystem? 

Ekosystem to dynamiczny, czyli zmieniający się, układ ekologiczny, który 

tworzą powiązane ze sobą żywe organizmy (roślny i zwierzęta) zamieszkujące 

dany obszar. Ekosystem, który dobrze znamy, to na przykład las. 

Dzień Ziemi to największe święto ekologiczne, kiedy organizuje się akcje: 

zbierania śmieci, gaszenia świateł czy dokręcania wody. 

Hasło Dnia Ziemi w 2020 roku, a jednocześnie motyw przewodni święta to 

"Działania na rzecz ochrony klimatu", a w szczególności zaakcentowanie 

wyzwań związanych z zachodzącymi zmianami klimatycznymi.  

Jak dbać o naszą planetę każdego dnia? 

Odpowiedzi znajdziecie w prezentacji dostępnej pod linkiem 

mailto:barbara.pohorylec@wp.pl


https://www.youtube.com/watch?v=WqBB4CXrZwM 

„Dzień Ziemi- jak dbać o naszą planetę?” 

Proponuje zapoznać się jeszcze z jednym filmem, gdzie omówione zostały 

najważniejsze zagadnienia dotyczące ekologii.  

https://www.youtube.com/watch?v=TIfqIuESi8g 

 

Zadanie domowe 

 

Chciałabym zachęcić Was do celebrowania tego święta jeszcze w  inny sposób. 

Do tego, żebyście wyszli i z domu i poszli do Przyrody, do lasu, na łąkę, do 

parku, albo chociaż na poszukiwanie przyrody w zasięgu wzroku. Żebyście 

poświęcili czas na bycie z Przyrodą, na refleksję, jak ona jest dla nas ważna, ale 

i jak jest fascynująca, piękna, ciekawa. Ze względy na okoliczności, spacer tylko 

z Rodziną i w maseczkach. 

Dla zainteresowanych 

22 kwietnia zorganizowane zostaną warsztaty on-line "Dzień Ziemi w 

Ministerstwie Klimatu". Przygotowywane zostaną we współpracy z Bankiem 

Ochrony Środowiska oraz Fundacją BOŚ, a także przy wsparciu Ministerstwa 

Edukacji Narodowej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej. Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem 

prezydenta Andrzeja Dudy. 

Warsztaty on-line będą dostępne na żywo na stronie  

www.dzienziemiwmk.pl za pośrednictwem specjalnego czatu każdy z uczniów 

i nauczycieli będzie mógł zadać pytanie ministrowi Michałowi Kurtyce oraz 

uczestniczyć w wykładach zaproszonych ekspertów.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=WqBB4CXrZwM
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