#БезОтпадъци
Помогни на да превърнем България в
по-чисто и по-красиво място!

Докато седиш вкъщи, се забавлявай с
нашите весели задачи и оцвети картинките.
А когато отново излезеш навън заедно със
семейството и с приятелите си, почисти или
разкраси мястото, в което живееш.

Научи още идеи как да живеем в по-чиста
среда на thespot.bgbeactive.org

thespot.bgbeactive.org

Отговор: 4
Всяка година хиляди доброволци участват в
почистване на плажовете по света. Въпреки
това много туристи продължават да замърсяват
пясъка и крайбрежните води. Когато си на плаж,
давай добър пример на хората около теб и винаги
изхвърляй отпадъците в кошчетата за боклук.

Преброй колко торби с отпадъци са
събрали от плажа нашите доброволци и ги
оцвети с еднакъв цвят. Напиши отговора в
квадратчето.
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Отговор: А
Всяка година между 5 и 13 млн. тона пластмаса
попадат в океаните (по данни на сп. Science).
Използвай по-малко пластмасови опаковки и
винаги ги изхвърляй за рециклиране в жълтите
контейнери. Помогни да спасим реките, моретата и
техните обитатели от “епидемията” от пластмаса.

В) остатъци от храна
Б) метални отпадъци
А) пластмаса и найлон
Оцвети картинката и отговори на въпроса:
Какви отпадъци най-често замърсяват
реките, езерата и морето?

Старите автомобилни гуми могат да се
превърнат в чудесен повод за игра и спорт.
С тях може да се направят интересни
катерушки, саксии за цветя, забавни
човечета, люлки и още много други красиви
и полезни неща.
Нарисувай твоята идея за забавление с
автомобилна гума в празното пространство.
Оцвети гумите на картинката във весели
цветове.
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Покажи рисунката на родителите и приятели си.
Може да измайсторите нещо полезно от стари
автомобилни гуми заедно!

Обичаш ли да скачаш на дама? Нашите
доброволци са нарисували дама, но са
пропуснали да добавят цифрите. Напиши
цифрите в полетата за игра и оцвети всяко
поле в различен цвят.
Колко полета има нашата дама?

Знаеш ли, че можеш да си направиш дама за
скачане и вкъщи. Трябва ти само хартиено тиксо,
което да залепиш на пода, и... разрешение от мама
и татко.
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Отговор: 8

Кой е любимият ти спорт на колела?
Нарисувай в празното пространство как го
практикуваш.
Изброй три спорта на колела:
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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Освен че са много забавни, велосипедите,
ролерите, лонгбордовете и тротинетките са
чудесен начин за придвижване в града. Ако
повече хора се качат на колела и оставят колите
си, градовете ни ще бъдат по-чисти, по-тихи и поприятни места за живот.

Рециклирането помага да намалим
отпадъците и да използваме отново
ресурсите, вложени в опаковки от метал,
пластмаса, хартия и стъкло. Знаеш ли в
какъв на цвят контейнер за рециклиране
се изхвърлят различните видове опаковки?
Пластмаса и метал: _______________________
Хартия: ____________________________________
Стъкло: ___________________________________
Оцвети контейнерите в съответния цвят.
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Отговор:
Пластмаса и хартия се изхвърлят в жълтия
контейнер за рециклиране;
Хартия - в синия;
Стъкло - в зеления.
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А ето и нашите съвети за чиста и красива среда:
• Използвай по-малко еднократни опаковки;
• Събирай разделно отпадъците и рециклирай;
• Участвай като доброволец в почистване в твоя
квартал;
Посади цветя или дърво;
Пази чисто - вкъщи, в училище, на улицата, в
градинката.
•
•

Оцвети човечетата и напиши на стената
своето послание как да живеем в по-чисто
и по-красиво място.
Сигурни сме, че имаш много интересни идеи
как да направиш своя квартал по-приятно
място за игри и забавления.

Надяваме се, че обичаш плодове, защото те
са вкусни и полезни за здравето. Нарисувай
на дървото любимите си плодове и ги оцвети.
Знаеш ли, че не само плодните дръвчета са
важни за нас. Дивите гори са необходими за
поддържане на климата и биоразнообразието
на Земята. Изброй три вида дървета, които
растат в планините:
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Засади дърво и се радвай на сянката му след
години. Сигурни сме, че ще ти хареса!
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В планините у нас може да видиш различни
иглолистни дървета – бор, мура, ела, смърч, както
и много широколистни – бук, дъб, габър, бреза,
бряст, върба, явор, ясен, леска, дрян и др.
Дърветата в градовете ни също са важни – дават
сянка, пречистват въздуха и са естествена
преграда за шума и праха от улиците.
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Виждали сме много щури идеи за пейки от
различни материали - дърво, камък, метал, бетон,
рециклирана пластмаса, автомобилни гуми, въже,
картон и какво ли още не. Най-важното за една
пейка обаче не е материалът, от който е направена,
а това, че събира хората заедно и те прекарват
чудесно времето си заедно!

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Можеш ли да изброиш поне три различни
материала, от които може да се направи
пейка?
Дорисувай пейката и я оцвети във весели
цветове.

Очертай буквите, изписани с пунктирана
линия, и ги оцвети в любимия си цвят.
Имаш ли приятел, чието име започва с
някоя от тези букви? Напиши името му тук:
_____________________________________________

_Място България е инициатива, с която искаме да
превърнем градовете и селата, в които живеем в
по-чисти и по-красиви места. Винаги и навсякъде
ни помагат много доброволци.
Ще се радваме, ако ти и твоят приятел, чието име
написа, се включите като доброволци в някоя
инициатива за почистване и разкрасяване на
вашето населено място.
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