
    Świetlica                                        13 maja. 

   Przyroda wokół nas. Znaczenie przyrody w życiu człowieka.  

Wyszukiwanie nazw zwierząt. Zwierzęta wokół nas . 

 

Dlaczego chronimy przyrodę? 

1. ponieważ drzewa wytwarzają nam niezbędny do życia tlen 

2. ponieważ może nam zabraknąć wody pitnej 

3. wyginą zwierzęta 

4.  przyrodą można się zachwycać (piękne krajobrazy ) 

5.  chroniąc przyrodę dbamy o estetykę środowiska 

 Zarówno młodsze, jak i starsze dzieci coraz mniej czasu spędzają na świeżym powietrzu. 

Kontakt z przyrodą, poza szeregiem prozdrowotnych korzyści, pozwala także poznać swoje 

otoczenie i lepiej zrozumieć świat. Bo dlaczego mielibyśmy chronić coś, co jest nam obce, 

czego nie znamy, nie rozumiemy? 

Świetnym pomysłem na początek może być zwykły spacer – do lasu, na łąkę, do parku. Jeśli 

dobrze się przyjrzymy, to dostrzeżemy, że na zwykłym, z pozoru nudnym trawniku dużo się 

dzieje! Trzeba tylko nauczyć się patrzeć: na kształty i kolory liści, zebrane po drodze 

stokrotki czy dziwacznie wyglądającą gąsienicę. Świat ma w sobie tę wspaniałą cechę, że 

każdy znajdzie coś, co polubi. A przecież chcemy chronić to, co lubimy. 

 

Odpowiedzmy sobie na poniższe pytania. 

Czy przyroda jest ważna?  

Czy   lubisz przyrodę ?  

Co lubisz w przyrodzie  najbardziej?  

 Czy to dobrze, że śmieci leżą na trawie? Co się z nimi stanie? Czy mogą zaszkodzić 

zwierzętom?  

W jaki sposób na co dzień angażować się w ochronę środowiska? 

1.Uczmy się gaszenia niepotrzebnego światła.  

Prąd, który dociera do naszego domu, musi zostać gdzieś wytworzony. Ten proces często 

wiąże się z zanieczyszczeniem środowiska, a tego nie chcemy, prawda? Gasimy więc światło 

w tych pomieszczeniach, w których nikt nie przebywa. Proste. 

 

2. Oszczędzajmy wodę 

Pilnujemy zakręcania kranu podczas mycia zębów. Jeśli zostanie odkręcony, podczas jednego 

mycia zębów możemy wpuścić do rury nawet 15 litrów czystej, dobrej wody. 



3. Ograniczmy mięso 

Produkcja mięsa jest, delikatnie mówiąc, mało przyjazna środowisku. Nie tylko zwiększa 

emisję gazów cieplarnianych, lecz także pochłania ogromne ilości słodkiej wody. Warto 

wprowadzić do naszego menu więcej potraw roślinnych. 

4.Spróbujmy własnych upraw 

Jeśli nie ma możliwość uprawy własnego ogródka,  dobrą alternatywą będzie doniczka na 

parapecie. Można posiać własne zioła, posadzić cebulę dymkę, a potem obserwować, 

podlewać i konsumować. 

5.Segregujmy śmieci 

Zacznijmy od prostych, małych kroków: do którego pojemnika należy wyrzucić opakowanie 

po ulubionym napoju? Gdzie powinny wylądować skorupki jajek? 

 Ochrona środowiska i dbałość o nią nie są już modą ani ciekawą alternatywą – są 

koniecznością. To od nas zależy, czy kolejne pokolenia będą żyły w przyjaznym 

środowisku, czy będą cierpiały z powodu silnego zanieczyszczenia.  

 

FILMIKI   o ochronie przyrody i dzikie zwierzęta. 

STRAŻNICY  ZIEMI     

https://www.youtube.com/watch?v=1PThAnyReK4 

Zanieczyszczenie rzek 

https://www.youtube.com/watch?v=XwPK0mCWq2Y 

Leśne zwierzęta - Nauka zwierząt dla dzieci  - Odgłosy zwierząt 

https://www.youtube.com/watch?v=FxaS8WkMaXU 

Zwierzęta w dżungli - Nauka zwierząt dla dzieci - Odgłosy zwierzą.  

 Czy wiesz jak nazywa się to zwierzę ? 

https://www.youtube.com/watch?v=tAM_fwYdx_8 

Dzikie zwierzęta - Nauka dzikich zwierząt dla dzieci  - Odgłosy zwierząt 

https://www.youtube.com/watch?v=MlZr2NTt-gM 

 

Pozdrawiam  Cz. Łuszcz. 
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