Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi
Dzień Ziemi, najważniejsze, najbardziej znane i najhuczniej obchodzone ze świąt
ekologicznych. Co roku w tym czasie prowadzone są akcje, których celem jest promowanie
postaw proekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić
wszystkim ludziom, jak kruchy jest ekosystem naszej planety.
Jest mnóstwo książek poświęconych ochronie środowiska oraz takich, które ukazują jego
piękno. Naprawdę warto po nie sięgnąć. Oto niektóre z nich:

„Zielnik. Runo leśne” - Henryk Garbarczyk
Ta książka pokaże Wam jak zbierać, suszyć i układać roślinki we własnym zielniku – nie
poprzestaje zatem na opisach zjawisk przyrody, ale zachęca do bezpośredniego kontaktu z
naturą i doświadczenia jej – a trudno o przyjemniejszą i bardziej skuteczną edukację
ekologiczną.

„Dbamy o naszą planetę. Nie sami – z rodzicami!” – Núria i Empar Jiménez
Seria czterech książeczek, z których dowiecie się, jak w prosty sposób można dbać o
otaczający nas świat, zarówno w domu, jak i w szkole czy na ulicy.

„Ekologiczne dzieciaki. 100 rzeczy, które możesz zrobić, by ocalić planetę” – Kim McKay, Jenny
Bonin
Z tej książki dowiecie się, po co zakręcać kran podczas mycia zębów, wyłączać światło wychodząc z
pokoju, segregować śmieci. W lekki i zabawny (!) sposób odkryjecie w sobie ekologów. Książka
Ekologiczne dzieciaki to także wskazówki dla rodziców i dla nauczycieli. W książce znajduje się 100
podpowiedzi, jak pomóc naszej planecie.

„Świetlikowa grota” - Wioletta Sowa, z serii „Ekologia Dla Dzieci”

Niezwykłe przygody bohaterów “Świetlikowej Groty” uświadamiają młodym czytelnikom, jakie
znaczenie ma oszczędzanie energii elektrycznej oraz podpowiadają, jak należy się zachować, żeby
środowisko ucierpiało jak najmniej.

„Śmieciogród” - Aleksandra Woldańska-Płocińska
Nie chcemy, żeby Ziemia każdego dnia stawała się coraz większym Śmieciogrodem…
Możemy pomagać planecie małymi krokami: używając bawełnianych toreb, bidonu zamiast
plastikowych butelek, segregując śmieci. Przekonaj się – to łatwe!
Kontynuacja serii, w której do tej pory ukazała się książka o prawach zwierząt
„Zwierzokracja”. Autorka bierze na warsztat inny ważny dla świata temat:
śmieci, niemarnowania, zero waste, ekologii i dbania o Ziemię.
Książka w ciekawy sposób, zarówno w warstwie tekstowej, jak i ilustracyjnej opowiada
o historii opakowań (od tych naturalnych po syntetyczne) oraz o tym, co możemy zrobić
teraz, metodą małych kroków, by uchronić Ziemię przed zalaniem plastikiem i staniem się
wielkim Śmieciogrodem.

„Dbam o środowisko. Ekologia, natura, ochrona przyrody” – Matoga Karolina
Dokąd trafiają nasze śmieci? Skąd się bierze prąd w domu? Czy woda może się skończyć?
Z czego robi się plastikowe opakowania? Książka "Dbam o środowisko" odpowie na pytania
dzieci zainteresowanych ekologią. Pomoże poznać świat, który nas otacza, oraz pokaże, jak
dbać o środowisko w domu oraz najbliższej okolicy.

„Sekretne życie drzew” – Wohlleben Peter
W lesie dzieją się zdumiewające rzeczy. Są tam drzewa, które porozumiewają się ze sobą,
drzewa, które z oddaniem troszczą się o swe potomstwo oraz pielęgnują starych i chorych

sąsiadów, drzewa, które doświadczają wrażeń, mają uczucia i pamięć. Niewiarygodne? Ale
prawdziwe! Leśniczy Peter Wohlleben snuje fascynujące historie o zdumiewających
zdolnościach drzew. Przytacza wyniki najnowszych badań naukowych i dzieli się swoimi
obserwacjami z codziennej pracy w lesie. Otwiera przed nami sekretny świat,
jakiego nie znamy.
"Książka ta powinna znaleźć się na półce każdego, komu zależy na zrozumieniu przyrody
i na jej losie, kto ma zielone serce". Maja Popielarska

„Z naszej przyrody” – Bohdan Dyakowski
Autor w przejrzysty i przyjemny sposób wprowadza nas w świat roślin i zwierząt, tłumaczy
procesy, którym się poddają i podaje mnóstwo ciekawych informacji. Po przeczytaniu książki
nie będziesz chciał wracać do miasta.
Zbliżamy się do niej na każdym spacerze. Mamy z nią bezustanny kontakt, niezależnie od
tego, czy jesteśmy w pracy, czy w domowym zaciszu. Książka jest opisem naszej polskiej
przyrody obserwowanej profesjonalnym okiem miłośnika natury, który omawia wszystkie
najważniejsze rośliny i zwierzęta występujące na terenie Polski.
W książce wszystko ze sobą rozmawia, współgra, tworzy spójną całość, od momentu
budzenia się roślin i niektórych zwierząt na wiosnę aż do ich ponownego zamierania lub
zapadania w sen na zimę, kiedy pojawiają się pierwsze przymrozki, a szron pokrywa ziemię.

