
Поєднайте картки, щоб дізнатися, на які винаходи природа надихнула людину.
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Створіть літачок із паперу
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Виготовляємо мило з каштанів

У давнину люди самостійно виготовляли засоби гігієни. Їхньою перевагою було 
те, що у воду разом із ними не потрапляли шкідливі для річкових та морських 
жителів речовини.

Серед вікінгів, до прикладу, популярним було мило з каштанів. Спробуйте й ви ви-
готовити таке мило та порівняти його ефективність із сучасними засобами гігієни.
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Готуємо корисні солодощі

Виконуйте лише під наглядом дорослих!

Ми усі полюбляємо солодощі. Але більшість із тих, що можна купити в магазині, 
шкодять нашому здоров’ю. Приготуйте солодку та корисну ковбаску до чаю.

2 банани 1 столова  
ложка меду

1 столова  
ложка масла

подрібнений 
чорнослив  

та горіхи
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