Materiały edukacyjne dla nauczycieli:

„Idźmy leśną ścieżką
cicho, cichuteńko,
może zobaczymy
sarniątko z sarenką...
... A może zaśpiewa
między gałązkami
jakiś mały ptaszek,
którego nie znamy...”
Szanowni Państwo Pedagodzy !
Wiele lat temu prof. S. Szuman napisał w swojej książce "Psychologia wychowawcza wieku
dziecięcego": "jednym z najważniejszych zadań wychowawczych jest związanie uczuciowe dziecka z
przyrodą i człowiekiem, i z tym, co jest ważne i dobre na świecie". Mimo upływu lat jest to zadanie
ciągle aktualne.
W naszym kraju mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o edukację dzieci, młodzieży i …
dorosłych w zakresie stosunku do przyrody szeroko pojętej, w tym zwierząt. Tak niestety często jest,
iż ludzie szanują to z czego mają korzyści, a gdy czegoś nie potrafią zmierzyć, to uznają, że tego nie
ma, np. odczuwania bólu przez rośliny. A gdzie szacunek do życia? Szacunek do przyrody? Przecież
każda żywa istota, od tej najmniejszej i najbardziej bezbronnej, po ludzi i wielkie drapieżniki, ma
prawa do życia bez bólu i cierpienia.
Dlatego jednym z najważniejszych zadań pedagoga jest : uświadomienie dzieciom, że kochać
przyrodę, to brać na siebie osobiście odpowiedzialność za jej losy, traktować ją jak przyjaciela.
Wychowując młodego człowieka pamiętajmy o tym, że miarą człowieka jest stosunek do dzieci, ludzi
starych i zwierząt.

„Źle zbudowany dom można rozebrać
i zbudować od nowa, ale źle wychowanego
człowieka nie da się wychować
drugi raz.”
J. W. Dawid

Stowarzyszenie Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt proponuje skorzystanie na zajęciach
edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą ze znalezionych w Internecie materiałów. Są to tylko przykłady.
Może Państwo posiadacie inne ciekawe propozycje w swoich zasobach, prosimy o kontakt:
strazochronypraw@wp.pl.

W naszym kraju jest jeszcze wiele do zrobienia, jeżeli chodzi o traktowanie przyrody i zwierząt.

http://www.polkarma.pl/index.php?id=0&idg=5

http://www.woda.edu.pl/img/broszura_klasy1_3.pdf

http://www.woda.edu.pl/img/broszura_klasy4_6.pdf

http://www.zwierzeta.edu.pl/index.php?strona=scenariusze

http://awsassets.wwfpl.panda.org/downloads/kompendium_wiedzy_dla_nauczycieli.pdf

http://www.razemznami.pl/custom/files/%C5%9Awiadoma_Opieka.pdf Świadoma opieka

http://www.ekokalendarz.pl/dzien-kundelka-pakiet-edukacyjny/ Dzień kundelka

http://www.ekokalendarz.pl/wp-content/uploads/Pakiet-04-04-Dzie%C5%84-Zwierz%C4%85tBezdomnych.pdf Dzień Zwierząt Bezdomnych

http://www.dobrezwierzeta.pl/126-Jak-nalezy-a-jak-nie-zachowywac-sie-przy-psie-.html Jak wolno,
a jak nie wolno zachowywać się przy psie

http://www.dobrezwierzeta.pl/127-Bezpiecznie-z-psem-plakat-.html Bądź bezpieczny w kontakcie z
psem.

http://www.dobrezwierzeta.pl/234-Takie-sa-potrzeby-psa.html Plakat takie są potrzeby psa.

Mamy jeszcze dużo do zrobienia. Razem możemy więcej! Zapraszamy do
współpracy!

