
Skruzdėlės ir paukščiai pamėgo šią smėlingą, žolynais kvepiančią pajūrio vietą. 
Šiandien čia su draugais švęsti savo gimtadienį ateis Zigmutis, gal Augutis, o gal kuris kitas vaikas...
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Kai vaikai, linksmai pašėlę, išsiskirstė į namus, skruzdėlytės ne juokais susirūpino:
 – Kaip negražiai dabar atrodo mūsų aikštelė... 
 – Ei, žmonės, patys išsineškite šiukšles, nes mums, mažoms skruzdėlytėms, per sunku! – sušuko skruzdelytės.
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O kas dar ryte, pusryčiaudamas kiškio kopūstų pievelėje, 
rado netvarką? – paklausė smalsiosios skruzdėlytės. 
Jungdamas taškus pabaik piešinį pats ir sužinok, kas tai.
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Rūpestingosios skruzdėlytės pastebėjo, kaip jaunas vilkiukas, bėgiodamas savo pamėgtais takais, netikėtai susižeidė letenėlę į stiklo duženą.
 – Oi kaip aštru, kaip kojytę sopa, laša kraujas iš žaizdos. Negalėsiu žaisti, negalėsiu bėgioti... – nusiminė vilkiukas.
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Vikriosios skruzdėlytės pajūryje išgirdo nerimaujantį mamos ruonės balsą:
 – Mano mylimas ruoniukas guli jau kelinta diena silpnas ir liūdnas. Sopa jam pilvuką. Radęs prarijo plastikinį butelį, manė, kad tai skanėstas.  
 O buvo toks guvus, toks džiugus. Mėgo nardyti, plaukioti, taškytis jūroje...
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Bet štai prie jūros pažaisti išsiruošė draugų būrelis. Jie pastebėjo ant žemės išmėtytas atliekas, tarp kurių gulėjo ir iškylavusių vaikų paliktos šiukšlės.
 – Kaip negražiai atrodo... Imkim ir surinkim, o surinkę panaudokim. – Kaip tarė, taip ir padarė. O darbščiosios skruzdėlės su dėkingumu pažvelgė į  
 supratingus vaikus ir vėl ėmė ropinėti švariais pajūrio kopų takeliais. 
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Gali dovanoti draugui, kaimynui savo jau nenaudojamus žaislus, knygeles.

Skruzdėlyčių patarimai, kaip dar gali panaudoti nereikalingais tapusius daiktus.
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Popieriaus gamybos eiga
Medžiagos ir priemonės:

Suplėšykite skiautelėmis minkštą servetėlių popierių.

Sudėję į dubenėlį užpilkite vandeniu ir palikite per naktį mirkti.

Išmirkusią masę ištrinkite šakute. Įpilkite baltų klijų ir išmaišykite.

Nusunkite masę sukrėtę į sietelį.

Iškočiokite kočėlu ir palikite džiūti.

Išdžiūvusio popieriaus lakšto kraštus apkarpykite.  
Galite ant jo piešti arba naudoti jį kaip padėkliuką.

servetėlės    dubenėlis           vanduo        balti popieriaus klijai           sietelis                           kočėlas

 Skruzdėlyčių patarimai, kaip gali pats pasigaminti popierių.
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Gali pats sukurti dovaną mamai, draugui arba žaisliukų savo žaidimams.

Popierinės skulptūros. 

Suglamžius senus popierius, laikraščius iš jų galima formuoti kokio nori dydžio skulptūras.  
Norėdamas sutvirtinti figūrą, apvyniok ją tvirtesniu siūlu.

Indeliai dailės veiklai ir žaidimams. 

Perpjovęs plastikinį butelį, gali pasigaminti du naujus daiktus.  
Vieną gali naudoti kaip indelį vandeniui teptukams plauti tapydamas.  
Viršutinę dalį gali naudoti kaip piltuvėlį žaisdamas su smėliu arba vandeniu. 

Skruzdėlyčių patarimai, kaip dar gali panaudoti nereikalingais tapusius daiktus.

9



Nepanaudotas atliekas vaikai išrūšiavo į konteinerius. Ką į kokį konteinerį reikia mesti? Nuspalvink ir nuvesk rodykles.

POPIERIUS PLASTMASĖSTIKLAS
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Vaikai susimąstė, kur reikėtų dėti žaliąsias atliekas. 
 – Taigi, vaikai, nuo senų laikų žemdirbiai organiką kompostuoja, nes žino, kad po metų suirusios augalų dalys virsta puikiu dirvožemiu,  
 – išmintingai patarė skruzdėlytės.
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Iš rūpestingųjų skruzdėlyčių pasakojimo vaikai sužinojo, kiek ilgai nerūšiuotos atliekos būna sąvartyne. Sujungęs taškus, sužinosi ir tu.
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