Spelletjesboekje

De goede gebaren

voor mijn planeet

Ik ontdek
en respecteer de natuur
De natuur is het huis van dieren.
Zoek de 5 dieren die verborgen zitten in het park.
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Ik verspil geen papier

Ik drink kraantjeswater

Tom heeft geen plaats meer om te schrijven… Help
hem een oplossing te vinden door de 3 afbeeldingen
in de juiste volgorde te zetten.

Kraantjeswater is goed. Weet jij waarom ?
Gebruik de code om het antwoord te vinden.
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noruvz
Kraantjeswater is goed voor de

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , niet _ _ _ _
en voorkomt

_ _ _ _ _

Ik kies gezonde tussendoortjes
en verpak ze slim

Ik vul mijn boekentas
met spullen die lang meegaan

Het is tijd om naar school te vertrekken !
Help Tom door de juiste tussendoortjes te omcirkelen.

Wat zweeft er allemaal rond deze boekentas !
Omcirkel wat thuishoort in een milieuvriendelijke
boekentas.

Ik bespaar energie
Zoek de verschillen en duid de 3 vormen van energieverspilling aan in de bovenste tekening.

Ik eet seizoensgroenten
en - fruit
Welke groenten en fruit passen in de vormen ?
Ontdek zo je favoriete fruit en groenten van elk
seizoen, en kleur ze in.

Ik heb respect
voor mijn omgeving

Ik maak weinig afval
en ik sorteer

Te veel lawaai is slecht voor de gezondheid en voor
mijn … ?... ! Ontdek het door de tekening in te kleuren
volgens de codes.

Kleur de tekening en gooi het afval in de juiste
vuilniszak.

Milieubescherming
gaat hand in hand met milieueducatie. Daarom heeft Leefmilieu
Brussel een aantal sensibiliseringsinstrumenten ontwikkeld voor
zowel volwassenen als kinderen.

Voor meer informatie
Surf naar de website :
www.leefmilieubrussel.be
Neem een digitaal abonnement op de gratis maandelijkse krant
« Mijn stad onze planeet » die concrete tips geeft om zuinig om te
springen met de natuurlijke rijkdommen van de planeet.
Neem contact op met de dienst info-leefmilieu :
tel : 02/775 75 75
info@leefmilieubrussel.be

