
Van egy bolygó, csodabolygó, biztonságos otthont nyújtó. Lakói az 
embermanók, köztük kettô izgô-mozgó, szüleiknek szeme fénye, 
Panna, Barna. 
Segítôjük Gulgur Morgó óvó, védô kutyafajta, a négylábú ebugatta.
Itt a bolygón tisztaság van, madár él a madárházban. Elcsipogja min-
den reggel: Dobd a papírt kék kukába, sárgába csak mûanyag fér, 
szürke kuka a fémet várja, üveget kér zöld és fehér.
Ne mellé, a kukába dobd, fajta szerint válogatva! – kiált Panna, Barna 
meg csak rakja, rakja.meg csak rakja, rakja.

Melyik színû kuka hiányzik a képrôl? Rajzold a helyére! 
Húzd a szeméthalmokat a megfelelô színû kukába!
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Tudtad, hogy egy mûanyag palack elôállításához háromszor annyi víz 
szükséges, mint amennyit beletöltenek?
Tudtad, hogy az aludobozos üdítôk árának több mint a felét a csomagolás 
teszi ki? 
Tudtad, hogy a használt papírzsebkendôt nem szabad szelektíven 
gyûjteni, mert betegségeket terjeszthet?









Színezd be a köröket a megfelelô színûre! 
(Egy sorba, egy oszlopba és vastag vonallal határolt 
téglalapba csak egyféle állat kerülhet.)                 

Kösd össze a figurákat az árnyékképükkel!

Egy képnek nincs párja. Melyik az? Karikázd be!


