
22. april  -  DAN ZEMLJE 

22.aprila  se letos na svetovni ravni že 

50. leto zapored praznuje Dan Zemlje. 

Glavna tema letošnjega dneva so podnebni ukrepi, 

moto pa se glasi » Obrazi podnebnih sprememb« 

 

Obrazi pa smo tudi ljudje. 

Naredimo v tem tednu majhen korak 

za našo Zemljo. 



Primeri aktivnosti : 

 Če imate doma globus, na njem poiščite našo Slovenijo in naš 

košček Jadranskega morja. 

 

 Besedo zemlja  lahko pišemo tudi z malo začetnico. Takrat 

pomeni prst, oziroma zemljo, ki jo imamo na vrtu, vanjo  pa 

lahko posadimo tudi rože. Posadite seme ali sadiko za vaš dom. 

Ne pozabite jo zalivati in se z njo pogovarjati…takrat raste še 

hitreje. 

 

 Pogovorite se, kaj je to suša, zakaj pride do nje, kako vpliva na 

naše življenje. 

 

 »Kako varčujemo z vodo » - dogovorite se, kako boste  varčevali 

z vodo ( zbirali deževnico, zapirali pipe v stanovanju,..) 

 Dotaknite se  poplav, zakaj nastanejo, kako moramo ravnati če 

pride do njih. 

 



 Fante  bo sigurno zanimalo, kako in kje najdemo vodo v naravi. 

 S sušo in  neodgovornim ravnanjem ljudi so povezani požari. 

Pogovorite se, česa v naravi ne smemo početi, da ne pride do 

požara. Spomnite  pa se  tudi, kako ravnamo z ognjem v 

stanovanju .  

 

 Obnovite telefonske številke, kamor pokličete če pride do 

naravne nesreče. 

 Poglejte kako  doma ločujete odpadke . Če želite biti pri tem še 

bolj natančni, se domenite, kaj boste spremenili. 

 

 Pojdite si ogledati ekološki  otok. 



 Tisti ki imate vrt, si  skupaj oglejte kompostnik .  Pogovorite se 

o njegovem namenu in kaj lahko dajemo vanj. 

 

 

 

 Postanite Eko detektiv  -  opazujte ljudi kako ravnajo z odpadki 

in  kako skrbijo za našo čudovito naravo. 

 

 

 Izdelajte vetrnico iz plastične steklenice. 

 



 

 Okrasite škatlo iz kartona in vanjo shranjujte  igrače. 

 

 

 Okrasite stekleno steklenico. 

 



 Skupaj preberite  

 

 
 Malo starejši  si lahko ogledate  dokumentarni film Žejni svet. 

Ogled filma je mogoč od 17. – 24. 4. 2020 na portalu ARNES, na 

povezavi : 
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=u24apoMYhLZUWFY

poVs4R1Li   
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Viri fotografij: 

 

 Zemlja –Wikipedija, prosta enciklopedija ( slika Zemlje) 

 Epistola.si ( slikanici) 

 sl.albertolamaphotography.com  ( okrašena škatla) 

 https://sl.jezyki24.info/1104-how-to-make-a-bottle-decoration-with-your-own-hands-

i.html     ( steklena steklenica) 

 Vrtna vetrnica/Alter.si 

 Hofer.si  (kompostnik) 

 Kostak.si    ( ekološki otok) 

 metropolitan.si  ( tel.št.112) 

 dominvrt.si (sajenje) 

 

 

 

 

 22.4.2020                             Zbrala in pripravila: Vesna Tavčar, spec. ped. 
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