
Albinele sunt foarte importante
pentru natură și pentru om. Ele duc
polen pe piciorușe și abdomen și
ajuta la polenizare. Fără ele am
avea mai puține resurse de hrană. 
 Ce poți face? Cultivă rozmarin,
zmeură, căpșune în ghivece sau
grădină. Ele sunt prietenele
albinelor. Poți lăsa afară și un bol
(nu prea adânc) cu apă pentru
albinele însetate. Ai grijă că albinele
nu știu să înoate.

BUCURĂ-TE DE
NATURA DIN
JURUL TĂU!

PRIVEȘTE APUSUL ȘI RĂSĂRITUL!

PLANTEAZĂ UN 
COPAC
Dacă nu ai spațiu pe lângă

blocul sau casa ta, poți întreba

la școală. Cel mai bine pentru

majoritatea copacilor este să fie

plantați toamna sau primăvara.

VIZITEAZĂ
Vizitează rezervațiile naturale
din jurul orașului tău. Te poți
oferi voluntar și poți ajuta
organizațiile care se ocupă
de conservarea mediului.

ATENȚIE LA 
ALBINE

FII ATENT LA COPACII CARE TE ÎNTÂMPINĂ
PE DRUMUL SPRE ȘCOALĂ.



ȘTIAȚI CĂ....

O singură linguriță de
pământ poate să conțină
între 10.000 și 50.000 de
specii diferite de bacterii?

Diversitatea viețuitoarelor de pe
Pământ se numește biodiversitate?
Cercetătorii au clasificat
aproximativ 1.75 milioane de specii
de reptile și peste 5400 specii de
mamifere (Gardienii planetei).

La fiecare 907kg de hârtie
reciclată sunt salvați 17 pomi
adulți, 26.5000 litri de apă, 14.000
litri de petrol și multă
electricitate?



Cel mai bine e să plantezi toamna sau primăvara. Află
ce soiuri de copaci sunt potrivite pentru zona în care
vrei să plantezi. Alege un loc aerisit, nu unul aglomerat,
pentru că orice copac are nevoie de spațiu pentru a
crește. Fă o groapă orientându-te după dimensiunea
rădăcinilor copacului tău, dar de două ori mai lată.
Pune copacul în mijlocul ei și acoperă-i rădăcinile cu
compost și pământ. Udă bine. Ai grijă de el până
crește mare și păstrează-i baza fără prea multe
buruieni. Prezintă-l copiilor și chiar nepoților tăi :)

PLANTEAZĂ UN COPAC



ÎN PERICOL
Caută mai multe detalii despre următoarele
viețuitoare pe cale de dispariție, vezi fotografii
și desenează-le mai jos.
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