Децата в сърцето на нашата планета
Анелия Радоева, учител,
ДГ №90 ,,Веса Паспалеева“, гр.София
Детето преоткрива света по различен начин. Всяко дете е една нова Вселена.
Малките деца по цял свят са океан от добродетели. Но на хората никога, докато свят
светува, няма да им омръзне да се възхищават и да се радват на бъдещето на
човечеството в лицето на най-милите създания на планетатa - ДЕЦАТА. В очите на
децата се виждат мечти, игри. В тях по един странен, необясним и вълшебен начин,
откриваме извора и черпим от него добродетели – любов, надежда, искрена вяра и
вдъхновение. А понякога, в тяхната прегръдка намираме най-могъщата сила.
Животът на Планетата Земя е едновременно чудно, страшно и прекрасно нещо!
Децата по цял свят са част от това. Те трябва да съхранят планетата Земя, за да може и
техните деца след това да ѝ се радват. Те са светлината на живота. Децата на новото
поколение трябва да опазят нашата планета, за да са здрави, образовани и радостни от
живота. Най-важното нещо за децата е играта с други деца, приятелствата, които
създават и игрите с родителите им. Децата са най-важната мисия в сърцето на
планетата. Най-малките хора на планетата, без които не можем са нашето бъдеще, но и
нашата голяма грижа и отговорност. Вниманието на човечеството е обърнато към
проблемите на милиони деца от всички страни по света, свързани с насилие и тормоз,
които остават скрити или подценени.
Много от нас често се питат каква планета оставяме за бъдещето поколение.
Поставя се и въпроса: какви деца възпитаваме, обучаваме, оставяме на нашата планета.
Това е важен въпрос, на който търсим отговор. Има деца, които искат най-скъпите
дрехи или телефони, но има и такива, които се борят всеки ден с живота за късче хляб и
вода. В днешното младо поколение мнозина отбелязват липса на морал и възпитание.
По-често обиждаме и нараняваме другия, без да се замисляме как се чувства той. Все
още продължаваме да разрушаваме нашата планета Земя, без да се интересуваме какво
ще стане с нея след години. Как животните ще изчезнат, защото ние сме решили да
построим пътища или сгради на мястото на техните местообитания. Сега може би не
осъзнаваме това, но ще дойде ден, в който всички ще съжаляваме за действията си.
Затова учителят има мисия: призван е да възпитава децата в екологично отношение
и грижа, за да запазим планетата Земя. Екологичното възпитание е част от цялостното
оформяне на личността на детето, за да осмисли то своята лична роля и отговорност
като индивид в обществените усилия природата да е по-чиста и по-красива. Учители и
родители трябва да възпитават у децата любов и опазване на природата, за да я има
нашата планета Земя и за бъдещите поколения!

