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Această ac�vitate este din categoria „reciclează și joacă-te”.
Voi deja ș�ți cât este de important pentru Planeta Pământ să
reciclăm ceea ce noi oamenii folosim, pentru a reduce, printre
altele, can�tatea de deșeuri.
Ce trebuie să faceți? Găsiți o cu�e de carton mai mare (*din ea
va trebui să decupați un dreptunghi de aprox. 60x30 cm, ca să
vă încapă toate cele 7 borcane și orice alte desene credeți voi
că s-ar potrivit cu „cămara”).
Trasați cu un liniar conturul acestui dreptunghi, apoi decupați-l folosind o foarfecă mai mare sau poate chiar un
cuțit �p cu�er. Decupați borcanele de mai jos. Apoi, colorați-le capacul în ﬁecare din cele 7 culori ale
curcubeului: roșu, oranj, galben, verde, albastru, indigo, violet. Lipiți-le pe bucata de carton – aveți acum o
„cămară” plină de borcane, pe care tot ce trebuie să faceți este să le „umpleți” cu elemente din natură, lipind pe
e�cheta ﬁecărui borcan ce veți găsi prin parcuri, prin jurul casei, în pădure etc. Atenție însă! Provocarea va ﬁ să
le alegeți în așa fel încât să se potrivească celor 7 culori de pe capacele borcanelor! Și dacă, de exemplu, veți
folosi ﬂorile deja trecute dintr-o vază sau ghiveci – atunci veți face o dublă ac�vitate de reciclare. Pe lângă bucata
de carton, mai dați o nouă șansă și acestor petale care, chiar oﬁlite, își păstrează din culori și frumusețe !

Dragi exploratori, vara aceasta vă invit să vă ridicați privirea spre cer! Indiferent de vreme, vor ﬁ zile când
aproape sigur pe cer veți vedea NORI. Dar ce fel de nori? Înainte de apariția prognozei meteo, oamenii studiau de cum se trezeau dimineața
norii pentru a ș� cum va ﬁ vremea în acea zi. De aceea, au denumit norii și i-au împărțit în mai multe categorii, în funcție de înălțimea la care se
aﬂă și aspectul lor.
 Norii altocumulus apar ca niște benzi pufoase din vată de bumbac, dar aduc cu ei veș� de vreme bună.
 Norii cumulonimbus sunt uriași, întunecați la bază și luminoși pe margini, sunt cei care anunță furtuni mari.
 Norii cirrus sunt ca niște șuvițe subțiri și apar la mareeee înălțime.
 Norii cumulus apar la înălțime mică, sunt mai singurei și seamănă cu vata de zahăr.
 Norii nimbostratus sunt acei nori denși, grei, cenușii, care parcă stau cu zilele pe cer și anunță ploi câteva zile la rând.
 Norii altostratus sunt niște straturi subțiri de nori prin care se întrevede soarele, așa cum le zice și numele.
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Ce trebuie să faceți? Culegeți ﬂori și frunze din plimbările voastre. Alegeți petale de diverse forme,
frunze de diferite dimensiuni – poate chiar ﬁre de iarbă, și „îmbrăcați” balerinele. Puteți să le puneți
chiar și coroniță de ﬂori!

Ce trebuie să faceți? Culegeți de prin parcuri, grădini sau păduri, frunze, ﬂori, petale, pietricele, scoarță, rămurele,
mușchi – tot ce vă atrage. Dacă sunteți la mare poate găsiți scoici și cochilii goale de melci.
Acasă, doar așezați-le pe planșă, așa cum vă dictează imaginația, pentru a completa mandala pe care o aveți
ilustrată.
O mandală înseamnă literalmente un cerc. Dar este mult mai mult decât atât – este o formă geometrică a cărei
simetrie are un înțeles profund. Mandalele sunt întâlnite în toată lumea vie – scoici, ﬂori, trunchiuri de copac, conuri,
pânza unui păianjen, cristale etc. Dacă folosim elemente din natură pentru a crea diverse �pare – realizăm o lucrare
de artă în sine, o formă de artă tranzientă. De se cheamă așa? Pentru că se schimbă, copiii o pot modiﬁca în ﬁecare
zi după placul inimii. Își folosesc imaginația și se bucură de ce creează pe moment cu elementele naturale pe care
le au la îndemână.

Plastilină cu ... flori de lavandă!
Ce ați zice dacă ați învăța să faceți plas�lină chiar acasă, așa încât să nu
mai rămâneți niciodată fără? Dacă mai adăugați și ingredientul magic din
această rețetă – flori de lavandă – atunci cu siguranță veți alege mai des
să o preparați chiar voi.
Florile de lavandă îi oferă o textură mai aparte, cât și un miros divin
datorită uleiul esențial pe care îl conțin. Nicicând joaca cu plas�lina nu a
fost atât de relaxantă – este bine ș�ut faptul că uleiul de lavandă are în
primul rând un efect calmant puternic.
Ingrediente:
2 căni cu făină albă
1 cană cu sare
1 lingură de ulei
1/2 cană cu apă
Un pumn de ﬂori de lavandă
Mod de preparare:
Pasul 1: Amestecați făina cu sarea
Pasul 2: Amestecați colorantul cu apa (dacă folosiți colorant)
Pasul 3: Treptat, adăugați apa peste amestecul din făină și sare
Pasul 4: Frământați până obțineți un aluat consistent și elas�c
Pasul 5: Adăugați ulei, as�el încât aluatul obținut să nu se lipească de mâini
Puteți să împărțiți ingredientele în can�tăți egale pentru a obține mai multe culori.
Plas�lina se păstrează la frigider, într-o cu�e etanșă sau o pungă cu fermoar. Spor la joacă!

La ce mai sunt bune florile de lavandă?
 Sunt folosite pentru parfumul lor, ca odorizant.
 Lavanda uscată ține moliile și țânțarii la distanță.
 Florile se pot pune în apa de baie pentru proprietățile lor relaxante.
 Se folosesc la prepararea de ulei, sirop, ceai și apă de lavandă, ba chiar și a
mierii de lavandă.
 Indicații terapeutice: pentru tratarea arsurilor, durerilor de cap, insomniilor,
reducerea inflamațiilor, probleme respiratorii, tratarea acneei, calmarea
pielii etc.

