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Привіт, мій Дружочок!
Давно не бачились.

Ти знав, що у нашої планети є дуже велика 
проблема -  це сміття?

Сміття забруднює водойми, 
степи, ліси і все навкруги.
І через це страждають всі живі 

організми нашої планети.
Щоб уникнути цієї проблеми,/" 

необхідно правильно /  /

Його потрібно сортувати. 
Про сміття і як його

викидати сміття.

зменшити я розкажу
тобі в цій книжечці. а

Твій Тузлімчикжз



Перше та найголовніше, що тобі потрібно зробити - це 
усвідомити, що кожна покупка, кожен пакетик і волога серветка 

не зникають, а залишають свій слід на планеті Земля

Як довго рокладається сміття?

4 0 0 -4 5 0  років 

6 0 0  років

Більше 1000 років



Людям чомусь подобається звалювати 
сміття в такі місця, де ще збереглася 

природа...



Сміття, викинуте кудись поза сміттєвий бак; приречене залишитись в середовищі 
тривалий час -  роками, десятиліттями, а то й століттями.

Розмалюй малюнок. Що ти бачиш на ньому зайве?



о а ошо

Розмалюй

Наша планета і всі и мешканці 
потерпають від сміття...



(ч £0- ^
Розмалюй



Опале листя люди також вважають сміттям і щоб його зменшити -  спалюють, ного
категорично неможна робити!!!

Це шкодить довкіллю, родючості грунту, здоров'ю людей і це пожежонебезпечно!



Зроби цю картинку осінньою, розмалюй листочки і ллене. 
Серед листя є предмети (зображені внизу), знайди їх на

ллалюнку.



Мені не вистачає тут фарб. Розмалюєш?



Розмалюєш ллоїх поллічників? Вони 
зібрали листя для компостування.

Компостування -  це створення 
плодючого грунту з органічних 

відходів кухонних, харчових, 
садових (листя, трава, шкірки 

від овочів, залишки їжі)



Якщо п'ять хвилин в день я буду допомагати Землі, душа 
моя стане чистіше, а руки завжди можна вимити.
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Чисто там, де не смітять, 
і там де прибирають!



Розмалюй цю картинку.
Знайди на малюнку слліття, яке необхідно прибрати.



Сміття саме себе не прибере.

Мої помічники намагаються очистити річку.



Природа не терпить порожнечі, але чому більшість людей прагнуть заповнити



Як правильно сортувати сміття

Органічні та харчові 
відходи

Сміття

іШ
С кляні вироби

Папір та картон

л * 1
Метал та пластик



Знайди на цих малюнках 10 відмінностей. Поміркуй чим вони відрізняються.
Можеш їх розмалювати.



Окрім морських мешканців, води переповнені сміттям. 
Розмалюй цю картинку.

Знайди на малюнку сміття, яке необхідно прибрати.



Допоможи мені зібрати сміття і віднести його до сортувального пункту. 
Спочатку треба взяти рукавиці та пакети, потім допомогти зайчику, після цього прибрати 

в парку і біля озера, все зібране сміття розсортувати



Тут тобі знадобляться кольорові олівці. Все сміття яке ми зібрали на попередніх малюнках
треба розсортувати.

Обведи предмети в колір урни, до якої має відправитись це сміття.





Деяке сміття можна використати повторно, 
якщо зробити з нього корисні речі або 

елемент декору.

У Іграшка з панчохи

ш
^Новорічна іграшка

з лампочки У  ГодІБНичка з чашки

У Горщик для квітів з 
пластиков ої пляшки

оторамка з гудзиків



Спочатку ми купуємо сміття: пляшки, банки, пакети, батарейки ... Нам здається, ніби му 
купили воду, хліб, горошок та ін. Але кожного разу ми платимо за упаковку, яку викинемо 
Купивши сміття, ми потім платимо за його вивезення. Скільки? -  не замислюємося, не знаємо.

Потім - за свої гроші -  отримуємо екологічну катастрофу.

Поради для життя без сміття

Використовуй

Власну
кружку

Будьте еко)))

Відмовляйся від соломинок та 
одноразового посуду

Не пакуй 
у пластик

Використовуй 
багаторазові контейнери 

для їжі

Зберігай продукти 
у скляному

або металевому посуді

Відмовляйся від фаст-фуду

Поооди гід Волііоис



Нам не дісталося запасної планети 
фНа жаль чи на щастя, нам ніде більше жити 

Земля нас любить, але скоріше -  терпить. 
Її нам треба дбайливо зберігати...

ч и

Чи будемо ми жити в смітнику? Це нам і вирішувати. Візьміть відповідальність на себе і почніть діяти.
г »  . . .

^Порядок у власному житті може починатися з порядку у вашому персональному сміттєвому відрі.



З доров 'я планет и
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