Ratujmy bałtyckie foki szare

Zabawy i kolorowanki
dla dzieci
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Już po raz trzeci wychodzimy z inicjatywą, dzięki której los bałtyckich
fok szarych staje się lepszy. Postawiliśmy sobie za cel ratowanie tych
niezwykłych zwierząt i z roku na rok widzimy, że nasze działania
przynoszą efekty – na polskich plażach pojawia się coraz więcej fok
szarych! Zdajemy sobie sprawę, że promowanie ekologii jest bardzo
potrzebne, a bycie „eko” staje się czymś więcej niż styl życia. Dlatego
chcemy pokazywać, jak być „eko” na każdym kroku!
Przedstawiamy książeczkę pełną nowych gier, kolorowanek i zabaw.
Mamy nadzieję, że dostarczą nie tylko wiedzy o ekologii, ale i rozrywki –
zarówno dzieciom, jak i rodzicom!
Zachęcamy również do wzięcia udziału w tegorocznych eventach pod
hasłem „Ratujemy bałtyckie foki szare”, które organizujemy w 10 wybranych
nadmorskich miejscowościach na bałtyckim wybrzeżu! W tym roku akcję
wspiera Reni Jusis – znana z ekologicznego stylu życia! Zapraszamy z całą
rodziną!
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Jak dobrze być foczką, odpocząć na plaży
Tu chwila spokoju zawsze mi sie marzy.
Lubię wylegiwać się całymi dniami
Kiedy czuje mokry piasek pod płetwami.
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Na brzeg wypływają raz
, bo jestem płochliwa
Nie podchodź tak blisko
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Przyjacielu foczek, witamy Cię, ahoj.
Klaszcząc śpiewamy: Oi, oi, oi, oi.
Od Ciebie zależy, czy tu zostaniemy.
Czy nasz foczy domek tutaj zbudujemy!

Z pełnym brzuszkiem rybek wynurzam się z fali
Moje siostry foczki zwołuje z oddali.
Na czyste wybrzeże, tam gdzie nie ma śmieci
Coraz więcej foczek na falach przyleci.
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Jesli na plazy
spotkasz foke szara:
1
Nie podchodz.

Foka jest dzikim
zwierzęciem.
Możesz podziwiać
ją z daleka.

2
Nie dotykaj jej.
Foka boi się ludzi
i przestraszona
może ugryźć.

3
Nie polewaj jej woda.
Foka wychodzi
na brzeg, by odpocząć lub
urodzić małe.

1

lamiglowki

Foka lubi cisz´ i spokój. Chcesz, ˝eby foczka
Foka lubi ciszę i spokój. Chcesz, żeby foczka zamieszkała na plaży?
zamieszkała na pla˝y? SkreÊl wszystkie
Skreśl wszystkie przedmioty, które jej w tym przeszkadzają
przedmioty, które jej w tym przeszkadzajà.
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Znajdź 6 szczegółów różniących obrazki
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kolorowanki
Znajdź 7 szczegółów różniących obrazki
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Znajdź 10 szczegółów różniących obrazki
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Znajdź 9 szczegółów różniących obrazki
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Pokoloruj zgodnie z numerkami:
1. szary 2. błękitny 3. biały (nie kolorować) 4. granatowy
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Sprawdź, którędy
foka dojdzie do
wiaderka z rybkami?
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lamiglowki

dla rodzicow

Pomóż ratownikowi znalezc drogę do foki

EKO PORADY

JAK OSZCZĘDZAĆ
WODĘ I ENERGIĘ W DOMU?
Wybór nowoczesnego, ekologicznego sprzętu to nie wszystko! Warto
używać go w ekologiczny sposób. Jak? Oto kilka porad, które na pewno
okażą się pomocne nie tylko w zmniejszeniu wydatków, ale i w dbaniu
o naturalne środowisko!
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Zmywaj w zmywarce – zużyjesz nawet
13 razy mniej wody niż myjąc naczynia
w ręku. Najbardziej oszczędna zmywarka
Bosch zużywa tylko 6,5 l wody na jeden
cykl mycia, a Ty, myjąc ręcznie, nawet 94 l!
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Wymieniając płytę grzewczą pomyśl o
indukcji. W gotowaniu indukcyjnym energia powstaje tam, gdzie jest potrzebna i
podgrzewa tylko dno naczynia. Pozwala to
uniknąć niepotrzebnych strat energii.
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Kupując urządzenia AGD, zwracaj uwagę
na klasę efektywności energetycznej.
Najlepszą dostepną jest klasa A+ lub A
(w chłodziarkach A+++), ale wiele nowoczesnych urządzeń zużywa nawet o 20 czy
30% mniej energii.
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Wybierając pralkę, zwracaj uwagę, czy
posiada programy krótkie: 15 i 30 min.,
które pozwalają szybko wyprać mało
zabrudzone ubrania. Sprawdzaj też, czy
jest wyposażona w specjalne funkcje
oszczędzające energię.
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Poznaj świat marki Bosch
Zapraszamy na www.bosch-home.pl
Na naszych stronach internetowych znajdziesz
wyczerpujące informacje o produktach,
które znajdują się w naszej ofercie, a także
o nowościach. Zamieściliśmy tam również
parametry techniczne urządzeń oraz aktualne
promocje. Zapraszamy do zapoznania się
z historią i filozofią marki Bosch.
Do zobaczenia na www.bosch-home.pl.
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szarych ”Patronem
jest Boschprojektu
- producent
WWF Polska „
Ochrona fok szarych ” jest Bosch - producent
czędność wody
nowoczesnych
i energii. sprzętów AGD gwarantujących oszczędność wody i energii.
www.bosch-home.pl

