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Tegoroczne Hasło przewodnie:  
„Przywróć naszą Ziemię”! 

 



  

 

   

Co to za święto?   

 Dzień Ziemi nazywany także 
Międzynarodowym Dniem Ziemi, to coroczne 
wydarzenie obchodzone w celu promowania 
ochrony środowiska, poszerzania świadomości 
ekologicznej i inspirowania do życia w zgodzie z 
naturą. 
 

Co dało początek obchodów Dnia Ziemi?  

Zdarzeniem, które przyczyniło się do wymyślenia tego święta, była katastrofa ekologiczna w 1969 roku, 

 do której doszło u wybrzeża Stanów Zjednoczonych.  

Z uszkodzonej platformy wiertniczej wyciekło wtedy do oceanu kilkaset tysięcy galonów ropy,  

co doprowadziło do śmierci tysięcy ptaków, delfinów oraz innych morskich zwierząt, a także zniszczenia  środowiska na 
wiele lat.    

Po tym wydarzeniu zapoczątkowano w 1970 r. obchodzenie Dnia Ziemi. 



 

  

  

OSZCZĘDZAMY 

PRĄD 



POSEGREGUJ ŚMIECI DO ODPOWIEDNIEGO KOSZA    LABIRYNT NA DZIEŃ ZIEMI 

  



 



ZNAJDŹ SŁOWA!        NA RATUNEK ZIEMI!! 
Kliknij w obrazek Ziemi i wciśnij klawisz Ctrl!    Planeta Ziemia potrzebuje Twojej pomocy! 
I do dzieła!          Jesteś gotowy? Przed Tobą różne zadania! Dasz radę! 
           Kliknij w obrazek i wciśnij klawisz Ctrl! 

I do dzieła           

 

 

 

 

EKOLOGICZNY WYŚCIG!!       DZIEŃ ZIEMI- KOLEJNE WYZWANIE! 

Zagraj w grę i wygraj ekologiczne wyścig!      Planeta Ziemia ponownie wzywa Cię na pomoc! 
Kliknij w obrazek i wciśnij klawisz Ctrl!      Pospiesz się! Czas ucieka! 
I do dzieła!           Kliknij w obrazek i wciśnij klawisz Ctrl! 

    

  

  

https://wordwall.net/pl/resource/1558578/przyroda/dzie%c5%84-ziemi
https://view.genial.ly/5e95fbb73b05260de6967ccc/game-gra-ekologiczny-wyscig
https://view.genial.ly/5e97458593176b0db0594232/presentation-dzien-ziemi-2020
https://view.genial.ly/5e9f14a668f8160da85d73bf/presentation-escape-room-dzien-ziemi


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A czy wiecie co to jest prawo autorskie?  

Prawo autorskie przysługuje autorowi utworu, upoważnia go do decydowania o tym, w 
jaki sposób inni mogą korzystać z jego działa oraz daje możliwość zarabianie na tym, co 
stworzył. Zgodnie z prawem, ochronie podlega każdy utwór, od twórczości naukowej 
poprzez filmy, gazety,  książki, oprogramowanie komputerowe, aż po notatki na blogu. 

Więcej dowiecie się z tego filmiku!  Wciśnijcie klawisz Ctrl i kliknijcie w obrazek!  

 

  

https://youtu.be/JIQgsWXU2_8


 

  



I JESZCZE PARĘ ZABAW PRZED WAMI       

Z jakiej książki jestem?        A wiecie z czego zbudowana jest książka? 
 
Wystarczy jak klikniecie w obrazek Start,        Wystarczy jak klikniecie w obrazek książki, a będziecie  
a będziecie mogli rozwiązać Quiz        modli rozwiązać Quiz! 
 i przekonać się czy znacie te książki         
i ich bohaterów. 
Do dzieła!   

 

       

  

 

           

           

    BAJKOWY MISTRZ! 
        

   Połączcie bohaterów z ilustracją książki czy filmu! 

            
  

https://samequizy.pl/budowa-ksiazki/
https://learningapps.org/watch?v=p5pgxiwcc20
https://learningapps.org/watch?v=p7i3gae7520


NOWY CYKL Z LEKTURĄ SZKOLNĄ ZA PAN BRAT 

Karolcia     Maria Kruger 

   
Czas i miejsce akcji 

Książka rozpoczyna się zdaniem, że przygody 
głównej bohaterki mogły przytrafić się każdemu z 
czytelników, dlatego pewnie autorka nie zdradza 
dokładnego czasu i miejsca opisywanych tu 
wydarzeń.  
 
Ze względu na różne elementy świata opisanego 
w książce możemy zorientować się, że historia 
dzieje się w czasach współczesnych wydaniu 
książki (początek lat 60-tych). Możemy również 
określić miejsce wydarzeń jako duże miasto. 
Opisywane wydarzenia rozgrywają się przez kilka 
wakacyjnych tygodni. 

Problematyka 

Czytając książkę przenosimy się do wymarzonego przez każde 
dziecko świata, w którym za pomocą czarów można wznieść się 
ponad budynki miast czy stać się niewidzialnym.  
 
Historia błękitnego koralika opowiada jednak o czymś jeszcze – 
tajemna moc szybko zmniejsza się i znika, jeśli wykorzystujemy ją 
tylko dla siebie.  

Wypowiedzianymi życzeniami – aby ocalić park i aby spełniło się 
marzenie wszystkich ludzi w okolicy – Karolcia i Piotruś zyskują dużo 
więcej niż tylko krótką przyjemność. Bohaterowie uszczęśliwiają w 
jednej chwili bardzo wiele osób, a przez to sami są szczęśliwsi. 
„Karolcia” jest więc książką o tym, że przytrafiające się nam małe 
szczęścia bardzo szybko gasną, gdy chcemy je zachować tylko dla 
siebie, a pomnażają się, gdy obdarzamy nimi innych. 

Bohaterowie 

Karolcia -  w momencie rozpoczęcia książki tytułowa 
Karolcia ma osiem lat i osiem miesięcy, niedługo 
otrzyma więc świadectwo ukończenia drugiej klasy.  
 
Jest raczej niewysoką dziewczynką o jasnych 
włosach, związanych zawsze za pomocą wstążeczki 
w schludną kitkę, ale i okalających buzię gęstą 
grzywką. Bohaterka ma okrągłą buzię z wystającą bródką i duże 
zielone oczy, w których najczęściej widać wesołość i beztroskę.  
 
Karolcia jest jedynaczką, ale nie jest rozpieszczona czy samolubna. 
Dziewczynka chętnie nawiązuje nowe przyjaźnie. Jest sympatyczną 
i towarzyską osóbką. Okazuje się również wspaniałomyślna 
i  szczodra, ponieważ dzieli się mocą znalezionego przez siebie 
koralika z innymi. 

https://eszkola.pl/jezyk-polski/czas-i-miejsce-akcji-2335.html
https://eszkola.pl/fizyka/moc-definicja-3684.html


Piotr – najlepszy przyjaciel Karolci. 
Ma dziewięć lat i jemu jako pierwszemu 
Karolcia mówi o koraliku. Piotr razem 
z Karolcią i koralikiem przeżywają 
niesamowite przygody. Chłopiec jest 
grzeczny i dobrze wychowany (będąc 
niewidzialnym pomaga staruszce w 
niesieniu ciężkich zakupów). Jest też 

wrażliwy i wyczulony na krzywdę i cierpienie innych (tak jak Karolcia 
nie lubi osób niegrzecznych). O jego dobrym, współczującym sercu 
świadczy też zaproponowane przez niego Karolci ostatnie życzenie 
(uszczęśliwienie każdego mieszkańca). Piotr bardzo zżył się 
z Karolcią i był jej wiernym towarzyszem. 

Mama i tata Karolci – rodzice bardzo kochają swą córkę i chcą 
dla niej jak najlepiej. Mama jest pielęgniarką i pracuje w szpitalu. 
Wiecznie jest zabiegana i ma mnóstwo obowiązków. Jest osobą 
współczującą, opiekuńczą i wrażliwą na cierpienie. W prowadzeniu 
domu i opiece nad Karolcią pomaga jej ciotka Agata. 

Tata Karolci ma na głowie wiele obowiązków, ale troszczy się 
o rodzinę. Jest bardzo pracowity. Chętnie ogląda filmy i czyta 
gazety, stąd wie o wszystkim, co wydarzyło się ostatnio w mieście. 

Ciotka Agata – mieszka z rodzicami Karolci i opiekuje się 
dziewczynką. Uwielbia też się z nią bawić. Pomaga mamie Karolci 
w prowadzeniu domu i przygotowywaniu obiadu. Nosi kapelusz, 
a na nosie okulary. Cierpi na reumatyzm. Troszczy się o bliskich 
i martwi się o to, że źle się odżywiają. 

Filomena – zła czarownica, którą Karolcia po raz pierwszy spotyka 
w domu towarowym. Od tej pory Filomena jeszcze nieraz stanie na 
jej drodze, usiłując odebrać jej cenny koralik. Karolcia zawsze stara 
się przed nią uciec i ocalić paciorek. Filomena zjawia się zawsze pod 
inną postacią – np. jako sprzedawczyni czy sekretarka prezydenta. 
Nikt nie wiedział w jakim celu chciała posiąść koralik (na pewno nie 
było to nic dobrego). Los daje jej jednak nauczkę – na końcu, 
podczas walki o koralik bohaterka dostaje takiego szału, że małpki 
zamykają ją w klatce, na której zaś Piotr wywiesza tabliczkę „dziwne 
zwierzę” i żaden z odwiedzających zoo nie wie, kim naprawdę jest 
ten okaz. 

Prezydent Miasta – jest dobrym, miłym i wrażliwym na ludzką 
krzywdę człowiekiem. Godzi się pojechać z Karolcią i Piotrem 
do ogrodu i pomóc w jego odratowaniu. Z pomocą koralika staje się 
niewidzialny i pod taką postacią niezauważony przez wścibską 
sekretarkę (Filomenę) opuszcza ratusz. Bycie niewidzialnym 
przypomniało mu o dziecięcym marzeniach i choć przez chwilę 
chciał do nich powrócić, stając się na powrót małym dzieckiem. 
Przypomniał sobie figle i chciał nacieszyć się tym, że może do woli 
żartować sobie ze swych pracowników. Nie mógł też się 
powstrzymać, mimo błagań Karolci i Piotra, aby nie ślizgać się 
po wyfroterowanej posadzce w hallu Ratusza. Byłby w ten sposób 
przewrócił swojego zastępcę, grubiutkiego pana Wiceprezydenta 
Miasta. Prezydent czerpał niesamowitą przyjemność z zabawy 
z dziećmi w miejskim ogrodzie – wolał to od nudnej pracy 
w urzędzie miasta. 

 



Plan wydarzeń  

1. Opis Karolci. 
 
2. Przeprowadzka. 
 
3. Znalezienie magicznego koralika. 
 
4. Lot taksówką. 
 
5. Życzenia Karolci i Piotrusia. 
 
6. Koralik blednie. 
 
7. Dzieci stają w obronie parku. 
 
8. Ostatnie życzenie Karolci. 
 
9. Kamyk zamienia się w łzę i znika w trawie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 O Autorce Marii Kruger 
 

Maria Krüger urodziła się w 1904 roku, zmarła w 1999. Była 
popularną pisarką literatury dziecięcej i młodzieżowej, 
publikowała także w czasopismach dziecięcych „Płomyczek”, 

„Płomyk”, „Świerszczyk”. W czasie II wojny światowej walczyła w 
Powstaniu Warszawskim. Z zawodu była ekonomistką. 

Jej najbardziej znane utwory to: Karolcia (1959) i druga część Witaj, 
Karolciu (1970), Ucho, dynia, sto dwadzieścia pięć! oraz powieść dla 
młodzieży Godzina pąsowej róży, według której nakręcono film 
uhonorowany na festiwalu w Wenecji nagrodą Złotego Lwa. Maria 
Krüger jest też pomysłodawczynią znanej w latach 1958-1973 
audycji telewizyjnej dla dzieci „Miś z okienka”. 
 
Źródła: https://czasdzieci.pl/dodruku/id,8146b-ekologia_ze_swierszczykiem, 

https://kwiecien.academy/dzien-ziemi-22-kwietnia/ 

ttps://wordwall.net/pl/community/dzień-ziemi-ekologia 

https://view.genial.ly/5e95fbb73b05260de6967ccc/game-gra-ekologiczny-wyscig 

https://view.genial.ly/5e9f14a668f8160da85d73bf/presentation-escape-room-dzien-ziemi 

https://slideplayer.pl/slide/804281/ 

https://samequizy.pl/budowa-ksiazki/, https://zsgprzedborz.edupage.org/blog4 

https://wypracowania.pl/lektury/karolcia-opracowanie-problematyka-bohaterowie 

https://eszkola.pl/,  https://www.bryk.pl/lektury/maria-kruger/karolcia.biografia-autorki 

Opracowanie całości materiałów Dorota Woźny Bibliotekarz SP 14 Gliwice 

https://eszkola.pl/jezyk-polski/opis-8848.html
https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-terminow-literackich/69741-powiesc
https://czasdzieci.pl/dodruku/id,8146b-ekologia_ze_swierszczykiem
https://kwiecien.academy/dzien-ziemi-22-kwietnia/
https://view.genial.ly/5e95fbb73b05260de6967ccc/game-gra-ekologiczny-wyscig
https://view.genial.ly/5e9f14a668f8160da85d73bf/presentation-escape-room-dzien-ziemi
https://slideplayer.pl/slide/804281/
https://samequizy.pl/budowa-ksiazki/
https://zsgprzedborz.edupage.org/blog4
https://wypracowania.pl/lektury/karolcia-opracowanie-problematyka-bohaterowie
https://eszkola.pl/
https://www.bryk.pl/lektury/maria-kruger/karolcia.biografia-autorki


 


