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SVETOVNI DAN ZEMLJE ZAZNAMUJEMO
VSAKO LETO
22. APRILA VSE OD LETA 1970.
NA TA DAN OPOZARJAMO NA RANLJIVOST
IN ENKRATNOST PLANETA, NA KATEREM
ŽIVIMO.

Vzgoja za večjo okoljsko ozaveščenost
Vzgoja je pomembno sredstvo, preko katerega lahko dosežemo večje
razumevanje in s tem spoštovanje narave.
Pomembno je, da kot pedagogi in starši naredimo vse, kar je v naši moči,
da otrokom naravo približamo.

Mnogi strokovnjaki so mnenja, da lahko ustavimo uničevanje narave tako,
da otrokom omogočimo več stika z naravo.
Pri otrocih bomo bomo manj uspešni s pridigo, kako bi se naj obnašali do
narave, bolj uspešni pa bomo, če bomo mlade usmerjali in spodbujali k
daljšem preživljanju časa v naravi, da bodo tako začutili večjo povezanost
z njo.

Naša naloga je, da damo otrokom možnost raziskovati naravo, se v njej
igrati in počutiti varne. Da bodo ob tem občutili navdušenje, začudenje,
veselje.
Zelo veliko dosežemo tudi z lastnim zgledom in skupaj z otroki preživimo
več časa zunaj, v naravi.

Več o podnebnih spremebah:

Vir: tukaj

Prvi Dan Zemlje je bil 22. aprila 1970, ko sta aktivista iz San Francisca ločeno
pozvala ljudi, naj se pridružijo demonstracijam na lokalni ravni.
Mnogi prebivalci planeta Zemlja, ki so se spopadali z nevarnimi težavami v
zvezi s strupeno pitno vodo, onesnaževanjem zraka in učinki pesticidov, se je
podalo na prosto in skupaj protestiralo.
Prvotno je bil za dan Zemlje sicer izbrano pomladno enakonočje (20. marca
1970), naknadno pa je bil spremenjen in sedaj je uradni datum 22. april.

Danes dan Zemlje dan ni namenjen samo večji ozaveščenosti o okoljskih
problemih, temveč postaja tudi priljubljen čas za številne skupnosti, da se
zberejo, da pospravijo odpadke, posadijo drevesa ali preprosto razmislijo o
lepoti narave.
Veliko skupnosti praznuje Dan Zemlje ves teden, ko se zvrstijo dogodki,
povezani z varovanjem okolja.

Vir: tukaj

Nekaj načinov, kako lahko skrbimo za naš planet (vir: tukaj)
1. PODPRITE NAŠE OPRAŠEVALCE
Na vrtovih in okenskih policah posadite medovite rastline.
Več o njih si lahko preberete v brošuri ČEBELARSKE ZVEZE na
spodnji povezavi (klik na sličico čebelice desno spodaj):

2. OČISTITE ODPADKE OKROG DOMA, ŠOLE, VRTCA,
v bližnjem parku ...
Pojdite na sprehod in s seboj vzemite rokavice in vrečko. Skupaj
očistite okolico smeti in odpadke reciklirajte. Več o tem preberite s
klikom na spodnji sličici:

3. ZAMENJAJTE IZDELKE V KUHINJI IN ZA GOSPODINJSTVO
Uporabljajte bio izdelke, ki so biološko razgradljivi (izdelki in
njihova embalaža).
4. POSADITE DREVO
Zajemajo ogljik, hladijo pregreta mesta, koristijo kmetijstvu,
podpirajo opraševalce, zmanjšujejo tveganje za prenos bolezni in
spodbujajo lokalno gospodarstvo. Ste vedeli, da zasaditev enega
hrasta prinese več vrst žuželk in ptic kot celotno dvorišče rastlin?
5. ZMANJŠAJTE, PONOVNO UPORABITE, RECIKLIRAJTE NA VRTU

Več o biodiverziteti na vrtu:

Nekaj načinov, kako lahko skrbimo za naš planet (vir: tukaj)
6. USTAVITE PESTICIDE NA VRTU
Če je zemlja bogata s hranili (organskimi snovmi), rastline dobro
uspevajo. Ne potrebujete kemikalij, da se znebite nadležnih vrtnih
škodljivcev. Nekateri hrošči in žuželke so dobre za zemljo na vrtu.
Uporaba organskega gnojila za rastline je enostavno narejena iz
plevela in vode.

7. VARČUJTE IN PRIHRANITE Z VODO
Izogibajte se prekomernemu zalivanju rastlin in izboljšajte njihovo
zdravje, tako da veste, koliko vaš vrt resnično potrebuje.
Izogibajte se zalivanju vrtne zelenjave in rastlin od zgoraj, kar vabi
na glivične bolezni.

8. POMISLITE NA HRANO, KI JO ZAVRŽETE IN NA SVOJO PREHRANO
Približno ena tretjina hrane, ki jo vsako leto pridelamo, letno
propade.
Običajno se to zgodi, ko kupimo preveč hrane, ki je ne uspemo
porabiti.
Razmislite tudi, kako lahko izboljšate svojo prehrano, da bo bolj
zdrava za vas same in tudi za planet.
Kupujte bolj ekonomično in tako prihranite denar in s tem
pripomorete še k manjši porabi embalaže in zavržene hrane.

Biodiverziteta
Biodiverziteta je pestrost življenja na Zemlji v vseh
najrazličnejših oblikah, od bakterij in gliv do rastlin
in živali.
Tudi ljudje smo del biodiverzitete.
Biodiverziteta pa ni le raznolikost živih vrst, je tudi
raznolikost znotraj posameznih vrst – njihova
genska pestrost in je tudi vsa pestrost
ekosistemov, kjer te vrste prebivajo.

Več o tem si lahko preberete na spletni strani:
https://www.naturaviva.si/o-biodiverziteti/
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Biodiverziteta za otroke:
Igre, naloge in brošure o naravi:
https://www.naturaviva.si/rezultati/zaotroke/

