




У шуми живи Еко Зеко - еколошки освјешћен зец. 
Он воли природу и воли да подучава своје шумске 

другаре како да живе у складу с околином, како да 
је сачувају и очисте од смећа и загађења. Његови 

савјети су помогли лији, јежу и птичици, али и 
другим шумским животињама. А може и теби да 

покаже неколико фора како да допринесеш очувању 
животне средине.

Желиш ли да помогнеш природи да остане здрава, 
чиста и весела?



Ћао! Моји другари и ја 
имамо супер форе како 
да уштедиш енергију и 

сачуваш природу.



Од када сам почео да 
скупљам кишницу, мање 

трошим
воде.

питкE



Кувам само на сунчеву 
енергију. Више не морам

да сијечем и ложим дрва.



Оtкад ми је зекина бака 
исплела шал за кућицу, 
мени више није хладно.



Увијек гасим свјетло када 
излазим из собе. Тако 

штедим струју.



Ја увијек разврставам 
своје смеће. Зато нам је 
свима околина чистија.



Када перем зубе увијек 
заврћем чесму.



Идуће љето ово дрво
ће ми правити хладовину, па 

ми неће требати клима.



Оtкад користимо енергију 
вјетра, цијела шума има 

бесплатну струју.





Волиш да се играш и такмичиш са другарима?
Маказама исијеци картице по означеним цртицама.

Правила и циљ игре

Картице се промијешају и поређају сличицом окренутом 
надоље. Први играч подиже двије картице и ако су пар, 
узима их са стола и подиже још двије картице. ako 
картице нису исте, на потезу је сљедећи играч. Свако 
од играча се труди да запамти и пронађе пар истих 

картица. Овај поступак се понавља наизмјенично док 
се картице налазе на столу. Побjеђује играч који има 

више картица.

Напомена: Картице се приликом окретања не узимају у 
руку, него их играч оставља на столу на истом мјесту, 
да их остали играчи виде. Након пар секунди, картице 

се окрећу лицем надоље.
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