KÖRNYEZETVÉDELEM

7-11

2 és több

KLUB A FÖLDBOLYGÓ
ŐREINEK

30 perc

Nagyon fontos, hogy mind a pedagógusok, mind a szülők a legkissebb kortól a megtanítsák a
gyerekeket szeretni és értékelni a természeti világot, és ezekkel az érzésekkel összhangban
cselekedjenek, hozzájárulva annak gondozásához és megőrzéséhez. Ez a hozzáállás szorosan
kapcsolódik a béke fogalmához, ami többek között azt is jelenti, hogy a természeti világ megmarad gyönyörűnek.
• Fejleszti a gyermekek tudását a természeti világról és annak szükségességéről, hogy azt gondozzák és megvédjék.
• A pozitív érzelmi tapasztalatok előmozdítása a természeti világgal kapcsolatban.

Egy hely a szükséges bútordarabokkal és anyagokkal, színes karton, matricák, ragasztók, ollók,
szalagok, öntapadós papír, színes papírok, madzagok, színes ceruzák, temperák, fehér papír…
az igazolvány, az útlevél és a reklámplakát készítéséhez.
Bemelegítő tevékenység a környezet védelme iránti tudatosság növelésére.
Szemét, szemét és még több szemét:
A szemét mindenütt ott van. Van egyfajta szemét, ami természetes: ezt biológiailag lebomló
szemétnek nevezzük. Olyan természetes anyagok áll, amelyek vagy egy az egyben felszívódnak, vagy pedig alkotórészeikre válva lesznek a növények számára tápanyagokká. Erre példa az
állati szőrme, a levelek, a gyümölcshéjak... Meg kell tanulnunk, hogy ne dobjunk el vagy ne hagyjunk szanaszét biológiailag nem lebomló anyagokat, mert azok viszont károsak a környezetre.
Végezzünk el egy kísérletet annak érdekében, hogy megkülönböztessük, mely hulladékok bomlanak le biológiailag és melyek nem: A gyerekek készítsenek elő két üres joghurtos poharat majd
rakjatok bele nedves virágföldet. “Ültessetek” egy műanyag darabot az egyikbe, a másikba pedig
egy falevelet. Két hétig nyúljatok a két pohárhoz. Aztán ﬁgyeljétek meg, mi történt. Változott-e
a szemét? Melyik?Tudjátok-e, hogy miért tűnt el a konténerekben elhelyezett egyik dolog és a
másik miért nem?
A lecke: valamit tennünk kell! A facilitátor elmagyarázhatja, hogy miért kell védenünk környezetünket a https://www.unenvironment.org/ címen található számok használatával.
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A FÖLDBOLYGÓ ŐREINEK IFJÚSÁGI KLUBJA
Valószínűleg ennek az ifjúsági klubnak a legfontosabb dolga, hogy kialakítsa a gyermekekben a
szeretet érzését a növényekkel, az állatokkal, a Természettel és általában a világgal kapcsolatban.
Minden gyermeknek, aki a klubhoz csatlakozik, meg kell ismernie, hogy a környezet egy
ajándék, amit ő kapott, és ennek következtében szeretnie kell azt és meg kell őriznie. Csak ezek
megtanulásával tudjuk biztosítani a megfelelő környezeti nevelést.
Ez az oktatás akkor kezdődik, amikor a gyermek még nagyon ﬁatal; először csak olyan dolgokból
áll, mint a “kérlek, ne taposd le azokat a növényeket”, vagy “ne ﬁrkáld össze annak az állatnak
a képét”, és később egyre konkrétabb ismereteket és módszereket tanulnak a meg arra, hogy a
mindennapi életükben hogyan óvhatják a környezetüket: egy gyümölcsfa gondozásától, az iskola
kitakarításán át az összes pedagógiai és módszertani lehetőségen keresztül.
A program az alábbi speciális elemekkel rendelkezik:
TAGSÁGI KÁRTYA. Minden gyermek kap egy tagsági kártyát, hogy rögzítse benne az iskolán
kívüli tevékenységeket és kirándulásokat.
ÚTLEVÉL. Annak érdekében, hogy a gyerekeket környezet iránti gondoskodás és annak
értékelése felé pozitív hozzáállást kialakító tevékenységek befejezésére ösztönözzék, minden
gyerek számára kiállításra kerül egy útlevél. Minden alkalommal, amikor a gyermek megfelelő
hozzáállást tanúsít a az adott területen, a tanár lebélyegzi az útlevelet. Amikor a gyerek
megszerezte az összes lehetséges pecstet, megkapja a diplomáját, amivel hivatalosan is a
bolygó őrévé válik.
DIPLOMA A FÖLDBOLYGÓ ŐREINEK. Az iskolai kurzus végén (vagy megadható bármilyen,
amit az oktatónak jónak lát meghatározni).
KÖRNYEZETVÉDELMI NAGYKÖVETEK:
Havonta (vagy meghatározott időközönként) a csoport posztert készít azzal a céllal, hogy
tájékoztassa az iskola többi gyermekét a környezetvédelem különböző témáiról. Itt van egy
beosztás, amit a facilitátor szabadon módosíthat:

JANUÁR - AZ ÚJRAFELHASZNÁLÁS SZÍNEI
FEBRUÁR - FIGYELEM! VESZÉLYEZTETETT FAJOK
MÁRCIUS - MI A KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS MIK A KÖVETKEZMÉNYEI
ÁPRILIS - HOGYAN GONDOZZUK A NÖVÉNYEKET ÉS AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZETÜNKET
MÁJUS - A NUKLEÁRIS ENERGIA ÉS KÖVETKEZMÉNYEI
JÚNIUS - A VÍZ FONTOSSÁGA. NE PAZAROLD!
JÚLIUS - MI A ZÖLD GAZDASÁG?
AUGUSZTUS - AZ ENSZ HÓNAPJA. TUDOD, MELYEK A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS
CÉLJAI? https://www.unenvironment.org/explore-topics/sustainable-development-goals
SZEPTEMBER - ÁLLATKERTI LÁTOGATÁS (vagy bármely helyszín, ahol a gyerekek állatokkal
kerülhetnek kapcsolatba)
OKTÓBER - KÖZLEKEDÉS ÉS SZENNYEZÉS. Ösztönözzétek a társaitokat arra, hogy alacsony
károsanyag kibocsátású közlekedési módokat válasszanak, pl. biciklizés, gyaloglás...
NOVEMBER - AZ EGÉSZSÉGES BOLYGÓ AZ EGÉSZSÉGES GYEREKEKKEL KEZDŐDIK. AZ
EGÉSZSÉGES ÉTKEZÉS FONTOSSÁGA
DECEMBER - BIOLÓGIAI BIZTONSÁG.
A tevékenységeket havonta szervezik meg, több területet érintve. Csoportosítva vannak, hogy
segítsék az oktatót abban, hogy a gyermekekkel milyen tevékenységet vagy tevékenységeket
végezzenek, aktuális érdeklődésük vagy motivációjuk alapján. Minden hónapban a klub tagjai
arra törekednek, hogy felhívják a ﬁgyelmet a hónap témájára. Ehhez szervezhetnek üléseket és
informatív beszélgetéseket az iskolában, ahol ők beszélnek.

