Urząd Gminy Włoszczowa

Jak przeciwdziałać niskiej emisji? Grupa małych
konstruktorów wzięła się do pracy i efekt murowany
„Smerfy” z grupy V z Przedszkola Samorządowego Nr 2 we Włoszczowie cieszą się, że mogły wziąć udział w projekcie
„Dzień Czystego Powietrza” organizowanym przez Fundację Ekologiczną Arka we współpracy z Urzędem Gminy
Włoszczowa. W tej kampanii ekologicznej biorą udział wszystkie nasze placówki oświatowe.

Edukacja ekologiczna jest ważnym aspektem naszego życia, dlatego też należy ją pielęgnować i rozwijać w dzieciach
już od najmłodszych lat. Mając to na uwadze, w miesiącu grudniu poświęciłyśmy jeden tydzień ze szczególnym
zwróceniem uwagi na edukację treści ekologicznych.
Dzieci słuchały utwory literackie, między innymi: „Bajkę o Śmiecioludkach”, „Papierowy las”, „Bajkę o Szklanej
Górze”, a także nauczyły się na pamięć wiersza pt. „Historia drzewa”. Uczestniczyły również w wielu zabawach np.
„Spacer po lesie”, a także zabawach i grach z wykorzystaniem tablicy multimedialnej. Co więcej obejrzały filmy
edukacyjne takie, jak: „Dlaczego samochody zatruwają powietrze”, „Trzy zasady zanieczyszczenia w domach”, „Jak
ratować wieś”, „Powietrze w miastach”, „Czyste paliwa istnieją”, „Zatroszczmy się o środowisko podczas zakupów”.
Do niektórych form aktywności dzieci wykorzystano plakaty i broszury zaproponowane przez Organizatorów projektu.
A zatem podczas jego trwania, dzieci miały możliwość poznania wielu przyczyn zanieczyszczania powietrza, które
negatywnie wpływają na nasze zdrowie i w związku z tym podjęliśmy działania zaradcze.
Dzieci doskonale wiedzą, że dzięki segregacji odpadów i recyklingowi możemy ze starych, zużytych już opakowań
zrobić nowe. Możemy sami zadecydować, co zrobimy z opakowaniem. Jeśli wrzucimy go do odpowiedniego kontenera
do segregacji śmieci, odpady znów trafią do fabryk. Tam produkowane są z nich nowe opakowania, a stamtąd po raz
kolejny trafią do sklepu na półkę.
Na zajęciu dydaktycznym zadanie „fabryki” przejęły „Smerfy”, które dały drugie życie buteleczkom i słoiczkom
szklanym wykonując wazoniki dla rodziców, co przedstawia zdjęcie nr 1.
Chronimy w ten sposób źródła surowców, a jednocześnie ograniczajmy produkcję odpadów, które musiałyby być
gdzieś składowane lub utylizowane, a powstające gazy zatruwałyby powietrze.
Na zajęciu tym, „Smerfy” dodały, iż rodzice nie muszą wydawać już pieniędzy na wazoniki. Proszę Państwa czysta
oszczędność, nie tylko ekologiczna, ale także finansowa.
Co więcej, na zajęciach dzieci dowiedziały się, iż z drzewa produkujemy papier, który także należy segregować, bo
jeśli tego nie robimy, to musimy wycinać coraz więcej drzew, a drzewa dostarczają nam tlen, który każdy człowiek
potrzebuje do życia. Zatem segregacja odpadów ma duży wpływ na stan powietrza i naszego zdrowia i w związku z
tym, należy likwidować nie tylko skutki, ale przede wszystkim przyczyny.
W swych działaniach edukacyjnych rozwijałyśmy świadomość ekologiczną nie tylko dzieci, ale również rodziców
poprzez zamieszczenie artykułu na stronie internetowej przedszkola pt. „Sekrety środowiska”. Poza tym,
poprosiłyśmy rodziców dzieci, aby dali wyraz troski o nasze powietrze poprzez zrezygnowanie z jazdy samochodem
jednego dnia. „Mój dzień bez samochodu”- to dokument, który był ochoczo podpisywany przez rodziców, co
przedstawia zdjęcie. Dokument ten podpisało 24 rodziców.
Jak można spędzić dzień, a równocześnie przeciwdziałać niskiej emisji? Można proszę Państwa? Oczywiście, że można.
Zachęcamy do korzystania z pojazdów ekologicznych, tak jak mama Oli, a nasza planeta na pewno odwdzięczy się
nam świeżym oddechem.
Naszym przedszkolakom leży również na sercu stan czystości powietrza spowodowany paleniem śmieci w piecach
domowych. A oto „magiczne” rozwiązanie. Grupa Smerfnych konstruktorów wzięła się do pracy i efekt murowany.
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Cudowny, najwyższej generacji, filtr kominowy, który sprawi, że będzie żyło nam się zdrowiej. „Wynalazek” dzieci
uwieczniły na zdjęciu.
Celem naszego przedsięwzięcia była edukacja ekologiczna zarówno dzieci, jak i dorosłych, bo przecież to dorośli są
odpowiedzialni za zanieczyszczanie powietrza. My w swych działaniach edukacyjnych ciągle powracamy i odwołujemy
się treści ekologicznych. Mamy głęboką nadzieje, że kiedyś gdy dzieci te, będą już dorosłymi osobami, to będą już na
tyle świadome, aby nie popełniać tych błędów.
Koordynatorem akcji była Bożena Dusza i Renata Janus przy współpracy z Panią dyrektor Patrycją Dudek i
wicedyrektor Hanną Nadgłowską.

Opracowała: Bożena Dusza i Renata Janus
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