
22 kwietnia - międzynarodowy dzień matki ziemi
 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEKTYDZIEŃTytuł ćwiczenia: 22 kwietnia - Międzynarodowy dzień Matki Ziemi
Cel ćwiczenia: kształtowanie u młodzieży postawy dbałości o środowisko naturalne
Czas przeznaczony na ćwiczenie: 35 minut
Materiały/ linki:

informacja o akcji "Zatrzymajmy plastikową epidemię" Greenpeace: bit.ly/2QlZEng (dostęp:24.05.2019)
informacja o akcji No more plastic: bit.ly/2QkHWjQ (dostęp: 24.05.2019)
grafika z Celami Zrównoważonego Rozwoju: bit.ly/30Jbs7R (dostęp: 24.05.2019)
wiadomości o Celach Zrównoważonego Rozwoju: www.un.org.pl/ (dostęp: 24.05.2019)
piosenka Playing for change: "Przepiękny jest świat" (3'40'') bit.ly/2W627bp (dostęp: 24.05.2019)
komputery z dostępem do Internetu

Przebieg ćwiczenia:
Powiedz uczniom i uczennicom, że 22 kwietnia to Międzynarodowy dzień matki ziemi, jednak o naszą planetę musimy dbać nie tylko 22 kwietnia, ale
przez cały rok. Tymczasem międzynarodowe koncerny wytwarzają coraz więcej plastiku używanego głównie do pakowania, niestety 90%
wyprodukowanego plastiku nie zostało poddane recyklingowi. Opowiedz młodzieży o akcjach podejmowanych na całym świecie, by chronić naszą
planetę przed zalewem plastiku zabijającym zwierzęta: "Zatrzymajmy plastikową epidemię" Greenpeace: bit.ly/2QlZEng) lub akcja "No more plastic":
bit.ly/2QkHWjQ.Powiedz młodzieży, że W 2015 roku Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 została przyjęta przez wszystkie 193
państwa członkowskie ONZ i zawiera ona 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz 169 zadań, które mają być osiągnięte przez świat do 2030 roku,
by między innymi przeciwdziałać zmianom klimatycznym, chronić życie pod wodą i na lądzie (opracowano na podstawie www.un.org.pl/). Pokaż
młodzieży grafikę Celów Zrównoważonego Rozwoju i omów, jakich działań wymagają poszczególne Cele: bit.ly/30Jbs7R. Wyjaśnij uczniom i
uczennicom czym są Cele Zrównoważonego Rozwoju, możesz posłużyć się wiadomościami, które znajdują się na stronie: www.un.org.pl/ (wystarczy
omówić kilka Celów, ważne, by zainteresować młodzież tematyką). Włącz młodzieży teledysk Playing for change: "Przepiękny jest świat" (3'40'')
bit.ly/2W627bp. Zapytaj młodzież, jakie konkretnie może podjąć działania, by sprawić, że świat będzie przepiękny. Połącz uczniów i uczennice w
grupy  i zaproś ich do wykonania zadania, którym jest przygotowanie ulotek, dzięki  którym zachęcą do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i
tym samym sprawią, że Międzynarodowy dzień matki ziemi będzie obchodzony każdego dnia. Ulotki mozna przygotować na przykład dzięki narzędziu
Canva: www.canva.com/. Po tym, jak ulotki zostaną przygotowane, należy je pobrać, aby można było dokonać ich prezentacji na ekranie. Ulotki warto
wydrukować, by rozdać je młodzieży szkolnej/ społeczności lokalnej i zachęcić tym samym do dbania o naszą planetę.

 

 


