
22 kwietnia - Dzień Ziemi

Dzień Ziemi to najważniejsze, najbardziej znane i najhuczniej obchodzone ze
świąt ekologicznych. Przygotowałyśmy dla Was kilka pomysłów na jego
obchody.

Zachęcamy również do obejrzenia krótkiego filmu edukacyjnego:

https://www.youtube.com/watch?v=1u4lDNxtADk

Podczas spaceru w lesie, parku na plaży nazbierajcie kamyki, patyczki,
szyszki, opadnięte liście,owoce itd. Ułóżcie z nich swoje imię, jakiś ciekawy
napis lub po prostu piękną kompozycję z naturalnych składników.

https://www.youtube.com/watch?v=1u4lDNxtADk


Znajdźcie w szafie jakąś starą koszulkę, którą będziecie mogli przeobrazić w
ekokoszulkę. Przygotujcie farby akrylowe - brązową i zieloną.

• Do środka koszuli włóż starą gazetę, aby farba nie przebijała.
• Pomaluj wewnętrzną stronę swojej dłoni i fragment przedramienia brązową
farbą, rozłóż szeroko palce i odbij rękę na koszulce, tak aby powstał pień
drzewa.
• Umyj rękę.
• Następnie zanurzaj palce w zielonej farbie i odbijaj na koszulce tworząc
liście.
• Gdy skończysz umyj dokładnie ręce. Farba akrylowa jest
wodorozcieńczalna, ale łatwo ją zmyć dopóki nie zaschnie.
• Zostaw koszulkę do wyschnięcia.
• Gdy farba na koszulce wyschnie, zaprasuj obrazek gorącym żelazkiem



A może zrobicie zakupy bez plastiku, ugotujecie obiad z resztek, czy
stworzycie na przykład nowe ubranie ze starego? Pomysłów na świętowanie
jest wiele!

źródło: https://www.ekokalendarz.pl/pakiet-edukacyjny-na-swiatowy-dzien-ziemi/#more-236



23 kwietnia - dzień Geografa

Kwiecień to również miesiąc w którym jest inne święto, które również kojarzy
się z naszą planetą.

Tak, to Ogólnopolski Dzień Geografa.

Geografia to nauka o Ziemi i wszystkich jej aspektach. Obecnie na świecie nie
ma już "białych plam", jednak setki lat temu geografowie byli nieocenieni w
odkrywaniu kolejnych zakątków świata i spisywaniu map. To właśnie dzięki
mapom wiemy, gdzie leży nasz kraj, jakie dzielą nas odległości od
poszczególnych państw, znamy rodzaje gleby, wiatrów, gór, mórz i oceanów.

Najsłynniejszym byłym studentem geografii jest książę William z Wielkiej
Brytanii, który studiował geografię na Uniwersytecie w Szkocji. Książę William
wykorzystał swoje umiejętności nawigacyjne, aby służyć w Królewskich Siłach
Powietrznych jako pilot helikoptera.
Wielki koszykarz Michael Jordan ukończył studia z geografii na Uniwersytecie
Północnej Karoliny. Jordan wziął udział w kilku kursach z geografii regionalnej
obu Ameryk.
Matka Teresa uczyła geografii w szkołach przymierza w Kalkucie w Indiach,
zanim założyła Misjonarki Miłosierdzia.
Naszym najsłynniejszym geografem był Jan Długosz herbu Wieniawa
( ur. 1 grudnia 1415 w Brzeźnicy, zm. 19 maja 1480 w Krakowie) – polski
historyk, kronikarz, duchowny, dyplomata; wychowawca synów Kazimierza
Jagiellończyka.

Geografia to bardzo ciekawa nauka. Możemy poznawać ją w różnorodny
sposób. Najlepszym jest jednak zabawa. Polecamy Wam dzisiaj dwie gry
karciane od Wydawnictwa Edgard: „Gdzie Rzym, a gdzie Krym” i
„Obieżyświat”
Przepięknie zilustrowane karty możemy z łatwością zabrać na wycieczkę, do
szkoły czy wakacje, a sama rozgrywka nie potrwa dłużej niż dziesięć minut,
więc stanowi idealny przerywnik w trakcie intensywnego dnia, pozwalający
„rozgrzać” szare komórki.

Obejrzyjcie przepiękne zdjęcia Ziemi wykonane z kosmosu:
https://www.instagram.com/p/CNqdkj2Jzw_/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/CNqdkj2Jzw_/?utm_source=ig_embed


Tęcza

Wiele osób bardzo się cieszy, kiedy uda im się zobaczyć tęczę. To piękne
zjawisko.

Jeśli mielibyście ochotę przygotować własną tęczę, mamy dla Was kilka
propozycji.

Możecie wykonać pracę plastyczną – Trójwymiarowa Tęcza. Poniżej
załączamy instrukcję, jak krok po kroku wykonać taką pracę.

Mam nadzieję, że na końcu każdy znajdzie skarb!

Pomysł zaczerpnięty ze strony: https://sp10.poznan.pl/swietlica-szkolna-propozycje/



A może mielibyście ochotę sprawdzić, czy Czy tęcza 🌈 jest słodka 😀?
Zobaczcie sami!

A potem stwórzcie własną tęczę… w szklance. Poniżej link, pod którym
możecie zobaczyć, jak to się robi.

https://www.youtube.com/watch?v=kR3oJ88rLPU

Miłego i kreatywnego czasu!

https://www.youtube.com/watch?v=kR3oJ88rLPU


Biedronka origami

Wykonanie takiej biedronki
jest niezwykle proste.

Wystarczy przygotować
czerwoną kartkę papieru oraz
czarny pisak. A dokładną
instrukcję złożenia biedronki
znajdziecie w linku poniżej.

Powodzenia!

https://www.youtube.com/watch?v=dewsLpMTvCA&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=dewsLpMTvCA&t=1s


Kolorowanki 3d

Mamy też dla Was nietypowe kolorowanki. Na kolejnej stronie znajdziecie
przykładową kolorowankę z wulkanem. Jeśli zainteresują Was one, to pod
poniższym linkiem znajdziecie ich więcej:

https://quivervision.com/coloring-packs

Co takiego nietypowego jest w tych kolorowankach? Gdy już pokolorujecie je
dokładnie, to przy pomocy aplikacji Quiver Vision, którą można zainstalować
na smartfonie, możecie zeskanować swoją kolorowankę. Zobaczycie ją wtedy
w wersji 3d. Możecie nawet nakręcić krótki film z waszą ożywioną
kolorowanką.
Wulkan z następnej strony, jest naprawdę wybuchowy!

Bawcie się dobrze :)

https://quivervision.com/coloring-packs



