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OBECNOŚĆ

LIGI OCHRONY PRZYRODY
W PRZEDSZKOLU

Systematycznie zmieniająca się struktura życia na Ziemi, oraz postępująca degradacja
środowiska naturalnego związana z ciągłym unicestwianiem różnych gatunków roślin i
zwierząt, wymaga od człowieka – gatunku dominującego w niszczeniu zasobów
przyrodniczych – postępowania, które powinno położyć kres temu niechlubnemu
procederowi.
Wiadomo, że jest to proces długotrwały, ale o konieczności wprowadzania go do
realizacji, przekonuje wielu uczonych, uświadamiających społeczeństwu skutki
dotychczasowych zaniedbań. Różne kataklizmy w znacznej mierze zawdzięczają swą
skuteczność w pomocy człowieka, przyczyniającego się do niszczenia przyrody.
Aby podnieść wiedzę w społeczeństwie na temat tych zagadnień, nie wystarczą
przekazy w publikatorach, gdyż osoby dorosłe do których ta wiedza jest skierowana, mają
„na głowie” szereg innych, ważniejszych wg. nich spraw. I jest to prawda.
Tę naukę należy rozpocząć w okresie, kiedy następuje intelektualny rozwój
człowieka, a jego umysł nie jest jeszcze „skażony” problemami osób dorosłych, a
przyswajalność nowych zagadnień przyczynia się do tworzenia osobowości i charakteru.
Ten okres poznawania otoczenia dzieci spędzają w przedszkolu, gdzie w trakcie
prowadzonej zabawy przekazywana im jest wiedza rozwijająca ich osobowość.
Edukacja dzieci w przedszkolu, związana z zagadnieniami przyrodniczymi, powinna
polegać na przekazywaniu im tematyki obejmującej:
•
poznawanie motywów oraz sposobów ochrony środowiska
•
wyrabianie umiejętności dostrzegania zjawisk przyrodniczych, ich ocena oraz
korelacja z działalnością człowieka
•
emocjonalny stosunek do zjawisk przyrodniczych
•
wzbudzanie i umacnianie przekonania o ochronie przyrody, oceny zachodzących
w niej zjawisk i działań podejmowanych przez ludzi
Założenie Przedszkolnego Koła LOP z inicjatywy nauczycieli lub rodziców dzieci
powinno mieć uroczysty charakter, związany z określeniem realizacji zamierzeń,
złożeniem uroczystego przyrzeczenia przez dzieci związanego z „pasowaniem” na
przyjaciela przyrody i wręczeniem stosownych legitymacji. Miłym akcentem będą
artystyczne występy dzieci – inscenizacje, piosenki, wiersze ...
Realizacja przyjętego przez dzieci programu dla przyjaciela przyrody może
odbywać się w ramach organizowanych przez Ligę Ochrony Przyrody akcji
przyrodniczych, których terminy oraz zadania przedstawione są na stronie internetowej
Zarządu Okręgu Łódzkiego.
Również na terenie Przedszkola można zainicjować możliwość bezpośredniego
kontaktu dzieci z przyrodą:

- 2 środki wizualne – fotografie, rysunki, miesięcznik „Przyroda Polska” i inne
•
przekaz słuchowy – płyty CD z nagranymi głosami różnych zwierząt
•
bezpośrednie zaangażowanie w opiekę – akwaria, teraria, budki lęgowe i karmniki
dla ptaków, ogródek przedszkolny w formie arboretum i tp.
Wzbogaceniem tego mogą być wycieczki np. do parku, kształtujące odpowiednie postawy
wobec przyrody, jej wartości i piękna, związane z umiejętnością jej poznawania,
przeżywania i współżycia z nią, a także ochrony i pomnażania jej zasobów.
Wszelkich form rozwijających osobowość proekologiczną u dzieci, która zaowocuje
wzorową postawą wobec przyrody dorosłego człowieka, jest ilość nieograniczona. Ważne
jest to, aby tę naukę rozpocząć już w wieku przedszkolnym, by nie okazało się, że
dawno rozpoczęte unicestwianie przyrody przez ludzi, zaczyna swymi mackami sięgać po
jej inicjatora – człowieka.
Liga Ochrony Przyrody jest najstarszą w Polsce organizacją ekologiczną działającą
od 1928 roku, a jej celem statutowym jest m.in.:
* kształtowanie właściwych postaw człowieka a szczególnie młodzieży przez
ukazywanie bogactwa, piękna i znaczenia przyrody, budzenie jej umiłowania i
poszanowania, szerzenie zrozumienia celów ochrony przyrody i środowiska oraz
problemów i zagrożeń
* zabieganie o zachowanie, zrównoważone użytkowanie oraz odnawianie zasobów,
tworów i składników przyrody będących dziedzictwem i bogactwem narodowym
* zabieganie o ochronę i odnawianie zasobów środowiska przyrodniczego dla
współczesnych i przyszłych pokoleń
Te zagadnienia istotne dla każdego myślącego człowieka, Zarząd Okręgu Łódzkiego Ligi
Ochrony Przyrody pragnie przekazać i ugruntować w postępowaniu naszemu
społeczeństwu, a szczególnie młodzieży i również tej najmłodszej - w przedszkolach.
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Informacje nt. założenia Koła Ligi Ochrony Przyrody można uzyskać w biurze Okręgu Łódzkiego
we wtorki i środy w godzinach od 11,00 do 15,00.

