ТОРТА
за всички
детска книжка за грижата за природата

от Елза Лалева

“...Чуй, чуй, Топлинко!
Хората трябва да се научат да си вземат по мъничко, а не по много
наведнъж. Все едно Земята е една чудно красива торта, от която
ти се пада само малко парченце. За да има за всички. Това важи и за
водата, и за другите полезни неща...”

През всеки сезон можете да направите нещо, с което да сте полезни на природата.
Направете, снимайте и изпратете снимките на techem@techem.net или
facebook.com/TechemBulgaria и може да спечелите някоя от специалните награди,
които сме подготвили.

ЗИМА:
Студените зимни месеци са много труден период
за птиците, които не отлитат към топлите страни.

ПРОЛЕТ:
Посадете цвете или дърво.

Вие можете да им помогнете да оцелеят полесно, като им направите
хранилка, която да закачите
на балкона, в градината или в
парка. В интернет има голямо
разнообразие от хранилки,
направени от подръчни
материали.

Без дървета, няма да има живот на тази планета!
Дърветата се борят с парниковия ефект,
пречистват и филтрират въздуха, осигуряват
кислород, охлаждат улиците
и града през лятото, пестят
енергия, предпазват от
ултравиолетови лъчи, осигуряват
храна за хората, за птиците, за
дивите животни.

ЛЯТО:

ЕСЕН:

Рециклирайте хартия.
През ваканцията можете да направите
ръчно изработена хартия. Процесът е
лесен и приятен и е голямо забавление.
Необходими са хартия, топла вода, пасатор,
плат и ютия. На този адрес е описано
подробно как протича процеса:
http://bghandmade.com/howto-recycle/

Направете компост (ако се затрудните много,
направете компот :)
Правейки собствен компост може да
превърнете отпадъците в богатство.
На нашия сайт може да откриете инструкции
как се прави.

Спирай водата докато си миеш зъбките.
Къпи се под душа, вместо във ваната.

Инструкция:
1. Изрежете по плътната линия.
2. Сгънете по пунктираната линия на
хармоника.
3. Залепете по щрихованите полета.
4. Сложете Топлинко и Църцорко някъде, където
да ви напомнят да пестите вода и отопление.

Проверете знанията си за опазване на природата.
1.Какво ще се случи ако температурата нa Земаята се увеличи
о
с2 С?
а) ще стане вечно лято
б) ще изчезнат около 20% от животинските и растителни
видове
в) белите мечки ще станат кафяви
2. Колко литра вода използва едно семейство за 1 година?
а) 80 000 л
б) 30 л
в) 100 л

3. Кога трябва да се полива градинката през лятото?
а) на обяд
б) вечер
4.Количеството кислород, произвеждано от едно дърво
за една година е достатъчен за :
а) никой
б) мен
в) за 10 човека
5. Защо да пазим водата и дърветата?
а) за да има повече за нас
б) за да има за всички за дълго време
в) защото така казват мама и тате

Намалявай отоплението преди лягане.
Затваряй вратите, когато парното е пуснато.

Отговори на теста:
1 - б ) 2. - а) 3 - б)

4 - в)

5 - б)

Резултати при верни отговори:
4-5 Поздравления! Ти си истински еколог! Продължавай в
съшия дух и казвай на близките си колко е важно да пазим
природата.
2-3 Браво! Имаш знания и желание да помагаш на
природата!
0-1 Добре! Има още какво да научиш за опазването на
околната среда. Не се отказвай!

0 700 1 28 28

www.techem.net
www.facebook.com/TechemBulgaria

Офиси в София:

Офиси в страната:

ул. проф.Георги Павлов №3
бул. Тодор Александров № 73
ул. Пирински проход № 42
ж.к. Люлин бл. 961, партер
ж.к. Х.Димитър бл.57, трафопост
ж.к. Младост бл. 11, партер
ж.к. Дружба 1 бл.184
ж.к. Овча купел 1, комплекс
Дайски, офис 24

Бургас, ул. Абоба № 6
Враца, ул. Максим Горки № 9
Козлодуй, АЕЦ
Плевен, ул. Иван Вазов № 10
Пловдив, ул. Ал. Пушкин №7
Русе, ул. Х.Димитър № 18
Сливен, ул. Ген. Драгомиров №6
Шумен, ул. Гео Милев № 6

