
dla dzieci i rodziców

Dzisiaj na zajęciach dzieci poznały PERU i dowiedziały się, dlaczego trzeba  
chronić lasy.

Peru jest trzecim co do wielkości krajem Ameryki Południowej, leży nad  
Oceanem Spokojnym. Jego część nabrzeżną zajmuje wąski pas nizin, gdzie  
mieszka większość ludności, za nim wyrastają potężne góry Andy, a jeszcze 
dalej na wschód rozciąga się peruwiańska część Amazonii. Puszcza Amazońska 
(zajmująca obszar 29 razy większy, niż obszar Polski) rośnie na terenie 9 krajów. 
Szacuje się, że żyje w niej ponad 2,5 mln gatunków owadów, ok. 2 tys. gatunków 
ptaków i ssaków oraz dziesiątki tysięcy gatunków roślin. Wiele z nich to gatunki 
endemiczne, niewystępujące nigdzie indziej na świecie. Wiele gatunków wciąż 
czeka na odkrycie. Te zielone płuca Ziemi niestety co roku kurczą się  
o 4 mln ha, a razem z lasem giną jego mieszkańcy, pogłębiają się zmiany  
klimatu. Na szczęście w Peru proces wylesiania nie przebiega tak  intensywnie,  
jak w sąsiednich krajach.  

Obecnie lasy znikają z powierzchni Ziemi z prędkością 13 mln ha na rok  – jest 
to tempo, przy którym zachowanie naturalnej równowagi naszej planety jest 
niemożliwe. W ciągu 9 miesięcy Ziemia traci tyle lasów, ile rośnie ich w całej Pols-
ce, dlatego tak ważne jest byśmy chronili lasy, oszczędzali papier, używali papieru 
z makulatury, kupowali produkty z drewna z certyfikatem FSC i sadzili drzewa.  

Wiele roślin, które jemy w Polsce było udomowionych 
i uprawianych przez Indian. Należy do nich ziemniak. 
W Peru istnieje 2,5 tysiąca zarejestrowanych odmian 
ziemniaka. Dlatego też ziemniaki pojawiają się w wielu 
peruwiańskich daniach - na zajęciach poznaliście jedno 
z nich. Jednak ziemniaki są też podstawą wielu dań 
w Polsce. Czy wiesz, że nawet do zrobienia budyniu 
potrzebna jest mąka ziemniaczana? Wypisz wszystkie 
potrawy robione z ziemniaków, które jada się u ciebie 
w domu. Poproś o pomoc rodziców lub dziadków.

ZAPISZ PRZEPIS NA SWOJE  
ULUBIONE DANIE Z ZIEMNIAKÓW



Ziemniaki są świetnie nie tylko do jedzenia. Można z nich także zrobić stempelki do stemplowania farbą plakatową. 
Przekrój ziemniaka na pół, następnie nożykiem wytnij kształt (możesz poprosić o pomoc rodziców) i stempluj  
do woli. Jeśli przygotujesz kila różnych stempli i wykorzystasz kilka kolorów farb, stworzysz piękne obrazki, laurki, 
papier do pakowania prezentów. Jeśli do stemplowania użyjesz farb akrylowych, możesz w ten sposób ozdobić 
koszulkę czy torbę (pamiętaj, by po wyschnięciu farby, zaprasować ją na tkaninie).

W lasach deszczowych w Peru żyje mnóstwo zwierząt, roślin i grzybów. Naliczono tam ok. 2 mln owadów, prawie  
3 tys. płazów, gadów, ptaków i ssaków oraz ponad 17 tys. gatunków roślin. Wiele z nich nie występuje w żadnym innym 
kraju. Taka duża różnorodność przyrody nazywana jest bioróżnorodnością. Dzięki niej las rośnie od setek tysięcy lat bez 
pomocy człowieka i świetnie sobie radzi, ponieważ wszystkie organizmy są od siebie nawzajem zależne. 

Wyobraź sobie, że jesteś naukowcem badającym owady i wyruszyłeś do peruwiańskiej Amazonii na poszukiwania 
nowych, dotąd nieodkrytych gatunków motyli. Tak szczęśliwie się złożyło, że już po kilku dniach udało Ci się 
zobaczyć najpiękniejszego motyla świata.
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NARYSUJ SPOTKANEGO  
MOTYLA I NADAJ MU  
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