З неба падають сніжинки
На дерева, на будинки,
На майдани, на садки,
На ялинки, на дубки.
Біле-біле все навколо,
Ясне й чисте, як ніколи!
Мов пухнаста ковдра, ліг
Скрізь на землю білий сніг.
І тупочуть ноженята
По блискучому сніжку.
Це ж у нас сьогодні свято
У дитячому садку!

У давнину в багатьох народів,
у тому числі й у слов’ян, рік починався з
березня, першого місяця весни, початку
відродження природи. У Китаї «Новорічною
ялинкою» є мандаринове дерево, в Єгипті –
платан, в Індії – смоківниця, а в Японії –слива.
У 1699 році Петро І Указом «Про святкування Нового року»
повелів «роки обчислювати, як на заході, з 1 січня, і
прикрашати домівки сосновими і ялинковими гілками».
Зелені в будь-яку пору, ці гілки символізували безсмертя,
вічну молодість, сміливість і гідність. З часом домівки стали
прикрашати цілими ялинковими деревами.
У наш час на планеті за 1 хвилину зрубують дерева, які
розташувались би на футбольному полі, у тому числі
зрубують і хвойні дерева.
Щоб зберегти хвойний ліс, я пропоную Вам на Новий рік
прикрашати свої домівки новорічними букетами та
штучними ялинками.

Фея Екологія

К - др

Ял - ця

Ял-вець

См-р-ка

С - сна

К-п-рис

Вставте пропущені букви – і ви
впізнаєте родичів ялинки.

Прізвище, ім’я дитини ______________________________________________
Вік дитини, який навчальний заклад відвідує ___________________________
Хто входить в екородину (мама, тато, бабуся, сестра…)__________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Прізвище, ім´я по батькові вчителя, вихователя, керівника
гуртка_____________________________________________________________
__________________________________________________________________

1. Напишіть, яку прикрасу для домівки до Новорічних свят ви вибрали
цього року (справжню ялинку, штучну ялинку, новорічний букет)
____________________________________________________________
2. Хто допомагав тобі у виготовленні букета?_______________________
____________________________________________________________
3. Які матеріали ти використовував(ла) для оформлення новорічного
букета?_____________________________________________________
____________________________________________________________
4. Намалюй або сфотографуй свій новорічний букет.
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