
Dzień ziemi w domu 

Co roku 22 kwietnia wielu ludzi starało się pomóc naszej planecie organizując na przykład 
akcje sprzątania świata, spotkania informacyjne lub apele szkolne. W tym roku wyjście z 
domu może się okazać niezbyt dobrym pomysłem, ale to nie znaczy, że zapomnieliśmy… 

 

 
 

Dzień ziemi można obchodzić na wiele sposobów. Rozejrzyj się! Może gdzieś leży papierek, 
który powinien trafić do kosza? Może ptakom za oknem przydałoby się założyć budkę 

lęgową? Może wystarczy szybciej zakręcić kran? 
 

 
 

Jeśli nie ma możliwości wyjść na zewnątrz, to warto sprawdzić, co da się zrobić we własnym 
domu. Wystarczy czasem niewiele. Niech za przykład posłuży nam skarpetka. Śledź czerwone 

strzałki. 



 

 
 
 

 
Zanim nowe skarpetki trafią do ciebie muszą 
przejść długą drogę: 
 
 Najpierw potrzebne są produkty. 
Bawełna zostanie zebrana z pola. Barwniki 
powstaną w innym miejscu. 
 
 Razem trafią do ciężarówek, które 
pojadą do fabryki. 

 

 
 W fabryce, dzięki różnym procesom, 
powstaną kolorowe nici. 
 
 Czasami nici muszą trafić do jeszcze 
innego miejsca, ale dość często skarpetki 
robi się w tej samej fabryce. 

 

 
 Z fabryki ciężarówki dostarczą 
skarpetki do hurtowni lub od razu do sklepu. 
 
 Jeśli kupisz skarpetki muszą one 
pokonać kolejną drogę – można je zanieść 
lub zawieźć do domu. 

 

 
 Dopiero wtedy możesz je założyć. 



Każda podróż skarpetki i procesy produkcyjne w fabryce pochłaniają mnóstwo zasobów. 
Podczas pracy fabryki i jazdy samochodem tworzą się między innymi spaliny i pyły oraz wiele 

innych, szkodliwych substancji. 
 

 
 

Wniosek? Jeśli przedłużysz życie starej skarpetki łatając dziurę, to choć odrobinę zmniejszysz 
zanieczyszczenie. 

Jedna skarpetka to dość mało. Ale pomyśl! Ile skarpetek noszą wszyscy domownicy? Ile całe 
miasto? Ile cała Polska? 

 
Wspólnie można osiągnąć więcej. Wystarczy się rozejrzeć i zastanowić, co można zrobić 

oprócz łatania dziur w skarpetce… 
 

Porozmawiaj z domownikami o tym, co można zrobić dla ziemi. Może uda ci się kogoś z nich 
nakłonić do pomocy? 
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