Спасибі людям, що зростили ліс:
За всі дуби, ялини в пишнім гіллі
І за красу отих зелених кіс,
В яких стоять гнучкі берізки білі.

Від суховіїв сохнула б земля,
Була б вона подібна до пустелі.
А ліс накличе хмару на поля –
Дощі проллються весняні, веселі...

Коли б не ліс, не знали б ми про те,
Що є фіалка й пролісок на світі,
Як у травні конвалія цвіте –
Найкраща, найніжніша поміж квітів.

Спасибі ж людям, що зростили ліс:
За всі дуби, ялини в пишнім гіллі
І за красу отих зелених кіс,
В яких стоять гнучкі берізки білі.

Перші вісники весни…
Відгадайте, хто вони.

Весною зацвіла, влітку загоріла,
Червоні корали восени наділа.

Викупана в сонечку,
Стоїть собі донечка.
Бджоли сонячний медок
Дістають з ії квіток.

На «я» начинається.
На «я» кінчається,
У саду росте,
На ній плоди є.

Посадив тато дику яблуньку.
Потім зрізав зелену верхівку.
Розколов стовбурець і увіткнув
молодий пагін від садової яблуньки.
Через п’ять років рясніла
яблунька рум’яними яблучками.

- Вибери місто і породу дерева для посадки.
- Розмір ямки, ії глибина залежить від
розміру саджанця і форми коренів. При
цьому коріння дерева повинно вільно
розміститися у ямці.
- Для підв’язування дерева у дно ямки
вбийте кілок 1,5-2 м завдовжки.
- На дно ями насипте родючий грунт і
розправте на ньому коріння дерева.
- Частина дерева, де коріння переходить у
стовбур, повинна бути трохи вище за поверхню ґрунту.
- Одна людина тримає дерево, а інша обережно,
за допомогою лопати закопує яму.
- Дерево, що посадили, потрібно одразу полити
та підв’язати до кілка за допомогою шпагату,
під який кладуть м’яку ганчірку.

Через поле, через гай
Ходить хлопчик Помагай.
Бачить хлопчик: садять сад,Він поміг кінчити ряд.
Ось і ти часу не гай, Будь як хлопчик Помагай!

- Треба знати, що посадити дерево – це диво. Диво народження
нового життя. А ще – це велика відповідальність. Тому, ти завжди
у відповіді за ту частину землі, господарем, захисником якої
навчився бути, за те деревце, котре одного дня повірило у вашу
дружбу!

-

- Не забувай провідувати і поливати ваше
деревце.
- За один раз йому буде потрібно до 10 літрів
води.
- Не варто поливати часто, але кожен полив
повинен бути рясним.

ЗВІТ
- Як називається
посаджене дерево?
- Де і коли ви його
посадили?
- Яка висота і
товщина стовбура?
- Як ти гадаєш, про
що думає,
що почуває твоє
дерево навесні?
АНКЕТА
Прізвище, ім’я дитини ______________________________________________________
Вік дитини, який навчальний заклад відвідує ___________________________________
Адреса, телефон____________________________________________________________
Хто входить в екородину (мама, тато, бабуся, сестра…)__________________________
_________________________________________________________________________
Прізвище, ім’я по батькові вчителя, вихователя, керівника гуртка_________________
__________________________________________________________________
Надішліть свій звіт за адресою: 69034 м. Запоріжжя,
вул. Кустанайська буд.3, кв.1. Васильєвій Т.М.
(для Феї Екології) або E mail: zrz.eko@mail.ru

