22 kwietnia corocznie obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi, uważany
za największe święto ekologiczne świata. Czy wiecie, że …

Ziemię często nazywa się „błękitną planetą”, bo patrząc na Ziemię
z Kosmosu widzimy w większości wody mórz i oceanów. Z daleka dają one kolor
niebieski. ¾ powierzchni naszej planety to woda, a tylko ¼ lądy.
Jeżeli wody jest tak dużo, to dlaczego ciągle słyszycie, że woda jest
cenna? Chodzi o to, że w zdecydowanej większości na Ziemi występuje woda
słona. Woda słodka to tylko maleńka część zasobów wody na naszej planecie.
Recykling to trudne słowo, a oznacza po prostu ponowne przetworzenie
odpadów i wykorzystanie ich do produkcji nowych wyrobów. Symbol recyklingu
jest na wielu opakowaniach. Śmieci powinniśmy segregować i wyrzucać je do
odpowiednich pojemników, bo to ułatwia recykling.
„Wykreślanka kapanka”
W podanym szeregu literowym wykreślcie wszystkie „kapnięcia”
i odczytajcie hasło.
KAPOKAPZIEKAPMIĘKAPDBAKAPMY,
KAPWOKAPDĘKAPOSZKAPCZĘKAPDZAKAPMY !
A jak? możemy np. zawsze dokładnie zakręcać kran, przy myciu zębów
używać wody nalanej do kubeczka i skrócić czas pobytu pod prysznicem.
Na pewno macie jeszcze dużo innych pomysłów!
„Uzupełnianka ekologiczna”
Pogrupujcie podane wyrazy i powpisujcie do podanej niżej tabelki tak,
aby spełniały zasady recyklingu w naszym mieście:
kubek po jogurcie, słoik po ogórkach, tekturowe pudełko,
karton po mleku, puszka po napoju, butelka po winie,
kolorowe czasopismo, rolka po papierze toaletowym, słoik po dżemie
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Zagadki – morskie zwierzęta
1. ŁUSKĄ SĄ POKRYTE OD NOSA PO OGON.
POD WODĄ PŁYWAJĄ WIĘC MÓWIĆ NIE MOGĄ.
2. RYBĄ NIE JEST, PŁETWY MA; TRESOWANA W PIŁKĘ GRA.
BARDZO TŁUSTA I SZEROKA, BO TO JEST PO PROSTU ....
3. W NAZWIE MA RYB WIELE. W OCEANACH PŁYWA.
W DODATKU JEST SSAKIEM; A CÓŻ TO ZA DZIWAK?
4. KIEDY TEN DRAPIEŻNIK MORSKI ZBLIŻA SIĘ DO JAKIEJŚ PLAŻY,
LUDZIE Z WODY WYSKAKUJĄ, JAKBY ICH ZACZĘŁA PARZYĆ.

Wesoła logika matematyka
Kot Figaro obserwuje rybkę Cleo, która pływa w akwarium. Za każdym
razem, gdy rybka zbliża się do niego, Figaro oblizuje się 3 razy. Ile razy Cleo
podpłynęła blisko kota, jeżeli ten oblizał się 24 razy?
Miłego rozwiązywania i kolorowania!
Elżbieta Maciejewska

