
Kółko ekologiczne „MAŁY EKOLOG”

ZAJĘCIA DRUGIE „LAS W NIEBEZPIECZEŃSTWIE” 
Zasady zachowania się w lesie.

Witam Was serdecznie na listopadowych zajęciach kółka
i zapraszam do ekologicznych zabaw

Przywitajmy się słowami piosenki :
Witam Was, Witam Was ekologii już czas!
Jestem Ja, jesteś Ty, raz, dwa i trzy!

Na początek mam dla Was zagadkę:

Co to za miejsce,
gdzie chętnie chodzimy,
grzyby i jagody zbieramy,
śpiewu ptaków słuchamy
i na wysokie drzewa spoglądamy?

To oczywiście LAS

Dzisiaj powiemy sobie, jak ważny jest dla nas las i dlaczego powinniśmy go chronić.
Ale za nim sobie o tym opowiemy to poproszę Was żebyście usiedli sobie wygodnie na dywanie, zamknęli 
oczy i wsłuchali się w odgłosy lasu. Słuchając wyobraźcie sobie, że spacerujecie sobie po lesie...
(link do odgłosów lasu dołączony na stronie, pod zajęciami na listopad)

Przyjemnie prawda? 

Lasy mają bardzo duży wpływ na nasze życie, są dla nas miejscem, w którym chętnie wypoczywamy. 
Dają nam świeże owoce leśne, grzyby i zioła. Są wielkim bogactwem kraju, dostarczają drewna, które jest 
potrzebne do wyboru papieru, mebli i budowy domów. Chronią przed wiatrem i hałasem, gromadzą wodę, 
pomagają chronić przed powodziami. Najważniejsze jest jednak to, że lasy są „zielonymi płucami” naszej 
planety, gdyż produkują tlen, którym oddychają ludzie, zwierzęta i rośliny. Liście drzew oczyszczają zatrute 
powietrze i zatrzymują wiele zanieczyszeń. 
Musimy też pamiętać, że las jest domem wielu zwierząt, ptaków, owadów, które znajdują w nim schronienie 
i pożywienie. Dlatego ochrona lasów jest bardzo ważna. 
Niestety człowiek przyczynia się do ich niszczenia:

Wyrzuca śmieci do lasu

Czy spacerując po lesie chcielibyście natknąć się na taką górę śmieci? 



Jeździ samochodem po lesie

i naraża zwierzęta na niebezpieczeństwo

Zanieczyszcza powietrze

Nadmiernie wycina drzewa



Przyczynia się do pożarów lasów (pozostawona szklana butelka w lesie nagrzana przez słońce może stać sę 
przyczyną pożaru)

Las płonie bardzo szybko, a rośnie bardzo długo!

Każdy, nawet najmłodszy przedszkolak powinien być odpowiedzialny za las!
Jak możemy chronić lasy?
Poproszę Was, abyście się chwilę zastanowili i powiedzieli co my możemy zrobić dla lasu, jak o niego dbać?
Rodzice mogą zapisać pomysły.

Sprawdźmy teraz czy nasze pomysły na ochronę lasu są podobne.

W lesie:
• Nie hałasuję, by nie straszyć zwierząt i ptaków
• Nie zbliżam się do dzikich zwierząt, nie płoszę ich
• Nie niszczę roślin oraz grzybów niejadalnych 
• Nie łamię gałęzi
• Nie zostawiam śmieci, zwłaszcza szklanych butelek
• Nie palę ognisk 
• Swojego psa prowadzę na smyczy
• Nie poruszam się po lesie samochodem lub motorem
• Sprzątam ewentualne śmieci, nawet jeśli nie są moje

Postarajmy się wszyscy przestrzegać tych zasad, a staniemy się przyjaciółmi lasu.

Mam teraz dla Was dwa zadania do wyboru
1. Chciałabym, żebyście zrobili obrazek na kartce A4 pod tytułem „Mój szczęśliwy las”
Technika dowolna (można rysować, malować, naklejać) 
lub
2. Narysujcie znak, mówiący o tym czego nie wolno robić w lesie.
Czekam na Wasze prace.

Polecam Wam też film edukacyjny „Co nam daje las?”, który znajdziecie na youtube

https://www.youtube.com/watch?v=GVxiSJ-E8HM

Życzę Wam dobrej zabawy 

pani Marysia


