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Ekologia – mądre słowo! A co znaczy? – powiedz sowo!
Sowa chwilę pomyślała i odpowiedź taką dała:

”To nauka o zwierzakach, lasach, rzekach, ludziach, ptakach.
Mówiąc krótko w paru zdaniach o wzajemnych powiązaniach między nimi.

Bo to wszystko to jest nasze środowisko.
Masz je chronić i szanować” – powiedziała mądra sowa.

I.Mam prawo zwrócić uwagę innym, gdy: 

* zaśmiecają środowisko;

* zrywają i niszczą rośliny chronione;

* łamią gałęzie drzew i krzewów;

* dokuczają zwierzętom i ptakom;

* palą ogniska w lesie i wypalają trawy;

* zatruwają wodę i powietrze.

Świat przyrody kryje w sobie wiele tajemnic i niespodzianek. Jest taki ciekawy! 

Zapraszam na stronę pełną przeróżnych ciekawostek ze świata zwierząt, roślin oraz ciała człowieka.

II. Mam obowiązek: * troszczyć się o zieleń wokół siebie;* opiekować się zwierzętami;* pozostawiać porządek w miejscach, któ-rych przebywam;
* segregować śmieci;* oszczędzać wodę i energię elektryczną;* zachować ciszę w parku i w lesie.

Ślubowanie ekologiczne 
• Będę chronił rośliny
• Będę chronił zwierzęta
• Będę chronił wodę
• Będę dbał o czyste powietrze
• Będę chronił glebę
• Będę oszczędzał prąd elektryczny

• Będę oszczędzał „ciepło” w mieszkaniu

• Będę oszczędzał zakupione towary

• Będę właściwie wykorzystywał 

niektóre odpady
• Będę segregował śmieci

Zagadka 
Gdy świeci słońce, stawiasz go w kącie. Kiedy deszcz rosi, nad głową go nosisz. 

ALE DOWCIP! 
Mama pyta Mądralę:
- Synku, gdzie jest twoja złota rybka z akwarium?- W kieszeni,  wziąłem  ją na spacer.

Zagadka 
Jakie obuwie, do tego służy, 
żeby nóg nie moczyć nawet w kałuży

Pojęcia, które trzeba znać
ODPADY – zużyte przedmioty – powstały dlatego, że człowiek je  
 wcześniej wykorzystywał, teraz są już nieprzydatne. 

MAKULATURA – zużyty papier, pudła, itp. – przeznaczone jako 
surowiec wtórny do produkcji papieru. 

RECYKLING – powtórne wykorzystywanie surowców, gdzie zużyte 
surowce wtórne zwracane są do ponownego przetworzenia np. 

(puszki aluminiowe).
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