dla dzieci i rodziców

Dzisiaj dzieci poznawały GHANĘ i rozmawiały o problemie dostępu do wody
pitnej na świecie oraz poznały ghanijskie zabawy podwórkowe.
Ghana, kraj położony w Afryce zachodniej, jest uznawany za jeden ze stabilniejszych i bardziej pokojowo nastawionych. Sukcesywnie wychodzi ze skrajnego ubóstwa i odnotowuje stosunkowo szybki wzrost gospodarczy. Rozwój
Ghany jest możliwy dzięki złożom ropy naftowej i gazu oraz eksport kakao,
drewna, złota i diamentów.
Choć Ghana rozwija się szybko to wciąż około 1/3 mieszkańców żyje poniżej
granicy ubóstwa (czyli za ok. 1,25 $ dziennie), a ponad połowa nie ma
dostępu do wody pitnej. W Ghanie nie brakuje wody, problemem jest jednak
infrastruktura i pieniądze na opłacenie kosztów jej instalacji. W miastach
budowane rurociągi, ale wciąż częstym widokiem są kolejki po zakup wody
z beczkowozu. Poza miastami z dostępem do wody jest jeszcze trudniej.
Nierzadko jedynym źródłem wody jest rzeka. Picie takiej wody może
prowadzić do kłopotów zdrowotnych, ale mieszkańcy terenów wiejskich
czasami nie mają po prostu innego wyjścia. Twoje dziecko na zajęciach
dowiedziało się dlaczego i jak oszczędzać wodę. Wspieraj je w oszczędzaniu
i samemu także oszczędzaj wodę.

WODA TO SKARB

Słodkiej czystej wody mamy na Ziemi naprawdę mało, dlatego powinniśmy ją oszczędzać i nie zanieczyszczać jej.
Pamiętaj o zakręcaniu wody w kranie podczas mycia zębów, kąp się pod prysznicem zamiast w wannie pełnej wody,
nie marnuj wody do zabawy. Namów do oszczędzania wody całą rodzinę. Przez tydzień postarajcie się oszczędzić
jak najwięcej wody. Za każde właściwe zachowanie swoje i domowników możesz pokolorować na niebiesko jedną
kropelkę. Ile kropelek uda wam się „zaoszczędzić”? Mam nadzieję, że w kolejnych tygodniach wciąż będziecie
pamiętać o oszczędzaniu wody.

Pamiętasz, że nie wszędzie na świecie ludzie mają wodę w kranach? W Ghanie po wodę trzeba iść czasami nawet
kilka kilometrów. Które dziecko idzie do studni po wodę?

ZNAJDŹ DROGĘ DO STUDNI.
PRZY DZIECKU, KTÓRE IDZIE
PO WODĘ NARYSUJ WIADRO

UZUPEŁNIJ CIĄG WEDŁUG
WZORU:

Pamiętasz jakie owoce rosnące w Ghanie?
To pomarańcze, ananasy, kokosy, plantany (zielone banany) i limonki.
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