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Muktadha

Uhifadhi wa asili unaweza kufundishwa katika umri wowote. Lakini ni 
rahisi sana kubadili mtazamo wa mtoto wa miaka mitano kuliko mtu 
wa miaka hamsini. Watoto wengi ulimwenguni kote wanahusika 
katika uhifadhi wa asili. Huko Sri Lanka, watoto hushiriki kwa shauku 
katika miradi ya marejesho ya mikoko kote nchini. Kitabu hiki ni 
kutoa heshima kwa watoto hao wote ambao wanahusika katika 
uhifadhi wa asili na kuhimiza ushiriki wa baadaye. Misitu ya mikoko 
inaweza kutumika kama mfano mzuri kuelezea umuhimu wa utunzaji 
wa mazingira na usimamizi.

Kabla ya kusoma

Maswali ya kuzingatia kabla ya kusoma

Kabla ya kuanzisha kitabu hicho kwa wanafunzi, unaweza kutamani 
kukuza msingi, angalia maarifa ya kabla, na kukuza kutarajia na 
maswali kama yafuatayo:

1. Je! Umewahi kupanda mti?

2. Jinsi ya kupanda mti?

3. Je! Ulifanya nini kutunza mti baada ya kupandwa?

Kuchunguza Kitabu

Gawanya ubao mara mbili. Chora mti wa kawaida upande mmoja na 
mti wa mikoko kwa upande mwingine. Waambie wanafunzi 
umuhimu wa miti ya mikoko. Kujadili faida za miti kwa jumla. 
Wacha wanafunzi waangalie mfano kwenye ukurasa wa kwanza. 
Jadili yale wanayogundua juu ya mfano. Waulize wanafikiri hadithi 
itakuwa juu ya nini. Angalia kitabu ukurasa kwa ukurasa wakati 
unasoma hadithi.



Kuweka makusudio ya kusoma

Waombe wanafunzi wafanye yafuatayo:

Tafuta juu ya utumiaji wa mikoko

Kujua juu ya wanyama na miti inayohusiana na mikoko

Baada ya kusoma

Maswali ya Majadiliano
Baada ya wanafunzi kusoma kitabu, tolea majadiliano juu ya 
kupanda miti, na angalia tena kama walielewa yaliyomo 
kwenye hadithi. Wahimize wanafunzi kurejea kwa maandishi na 
uchoraji kwenye kitabu ili kusaidia majibu yao. Uliza maswali juu ya 
jinsi ya kuhifadhi asili.

Wahimize kupanda mti mmoja kila mwaka 😊

Asante




