ОСІНЬ

Нині осінь нас чарує,

Виглядає так казково

Неповторна, чарівна,

Влітку, ні зимою.

Різні барви нам дарує

Недаремно осінь

І дивує нас вона.

Зветься золотою.
О. Війтик-Ющук

Здрастуйте, шановні Маленькі принци і принцеси Великого міста!
У Великій балці на острові Хортиця відбулися наші збори, збори
зайців. Ми хотіли вирішити: чи пора нам міняти сірі шубки на білі?
Сталося так, що одні вважають, що пора, а інші зайці говорять, що рано.
Одні кричать, що трава зелена, а інші – що вже були заморозки. Одні
говорять, що осінь вже наступила і скоро почнеться зима, а інші
думають, що осінь ще тільки збираються в наші краї.
Ми не знаємо, що робити. Підкажіть нам, будь ласка. Адже ви вивчаєте
екологію і, напевне, зможете визначити наступила осінь чи ні? Говорять,
що іде вона до нас через місто Запоріжжя. Розкажіть нам, чи далеко
вона, коли вона буде в лісі?
Тільки збори у Великій балці просить надати переконливі докази!
Адже міняти шубки – справа для зайців не проста! Ми не знаємо, що
робити. Підкажіть нам, будь ласка. В Адже ви вивчаєте екологію і,
напевне, зможете визначити наступила осінь чи ні? едь вы учите
экологию и, наверное, сможете определить – наступила ли осень?
Говорят, что идет она к нам через город Запорожье.
Расскажите нам, далеко ли она, когда она будет в лесу?
Только собрание в Большой балке просит представить убедительные д
оказательства! Ведь менять шубки – дело для зайцев очень не простое!
Надіємося на вашу допомогу!
Заячье собрание
Большая балка,
о.Хортица

Проведіть розвідку
осінніх прикмет
1. МІСЬКІ КВІТИ

- Зберіть у конверти насіння квітів і підпишіть назви.
- Збережіть їх до Весни.
- Напишіть Феї Екології, яке насіння Ви зібрали.
2. ПОГОДА
Дата
Хмарність

Опади

t°
повітря

Вітер

3. ВОДА

Якого кольору
вода в річці,
озері чи в ставку?

4. ПТАХИ
Чи полетіли
на південь птахи, які?

Заповніть анкету
Прізвище, ім’я дитини_______________________________________________
Хто входить в екосім’ю (мама, тато, бабуся, сестра..)_____________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Моя адреса________________________________________________________
___________________________________________________________________

Анкету і лист Феї Екології надішли за адресою:
69034, м. Запоріжжя, вул. Кустанайська,
буд. 3, кв.1. Васильєвій Т.М. (для Феї Екології) ,
тел.270-68-11; 097-451-76-50,
Е-mail: zrz.eko@mail.ru

