Knjižica za otroke

(36 str., barvno ilustrirano, izdano leta 2003,
ponatis 2006)

Knjižica na slikovit in zanimiv način podaja
osnovno znanje o značilnostih vode, o značilnostih vodnih virov Slovenije, o črpanju in
čiščenju pitne vode, o značilnostih delovanja
vodovodnega sistema, opisan pa je tudi drugi del umetnega vodnega kroga – to je pot
odpadne vode do čistilne naprave in nazaj v
naravo. Izvemo tudi, na kakšen način ohranjamo čiste vodne vire za naše zanamce.

OD KOD PRITEČE PITNA VODA?

Knjižica za otroke

SOŠKA POSTRV

Priročnik za mentorje

(72 str., čb, izdano leta 2003, ponatis 2006)

Priročnik nudi mentorjem izčrpno strokovno gradivo in odlično izhodišče za spodbujanje mladih vodnih detektivov, ki bodo
s pomočjo pripravljenih delovnih listov raziskovali od kod in na kašen način dobimo
pitno vodo, kako se jo zajame in pripravi, da
postane pitna, kako potuje do pip v naših
stanovanjih ter kaj se zgodi z njo, ko je ne
potrebujemo več.
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Podpis
Žig

16,0

13,0

Organizacija

6,0

5,0

Ulica, hišna številka

15,0

12,0

Poštna številka, kraj

7,0

6,0

16,0

13,0

E-mail naslov

6,0

ID za DDV:

7,0
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NAROČENIH
KNJIŽIC

Telefon

Knjižna zbirka VODNI DETEKTIV

SOŠKA POSTRV

Priročnik nudi mentorjem izčrpno strokovno
gradivo o soški postrvi in predvsem bogato
zbirko nalog, delovnih listov, eskperimentov
in ugank, s katerimi se bodo mladi vodni detektivi dodobra spoznali s soško postrvijo in
problemi nekritičnega prenašanja vrst iz enega okolja v drugo.
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Lepo ilustrirana knjižica bo mlade detektive
popeljala v zanimivi svet soške postrvi. Pomagala jim bo spoznati njene osnovne značilnosti in njen način življenja, problem njenega
skorajšnega izginotja, vzroke za njeno ogroženost ter načine reševanja soške postrvi.
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PUBLIKACIJE:

(56 str., čb, izdano leta 2006)

KAKO SE REKA OČISTI?

Za večje količine knjižic oziroma priročnikov
nudimo dodatni popust.

Prosimo, vpišite vaš popoln naslov!

11 - več

1 - 10 kom

(32 str., barvno ilustrirano, izdano leta 2006)

Knjižica govori o samočistilnih sposobnosti tekočih voda ter o konvencionalnih in
alternativnih načinih čiščenja odpadnih
voda. Mladi bralci z lahkoto dojamejo
zgodbo o reki, od njenega izvira visoko v
gorah do njenih nižjih predelov, kjer njene samočistilne sposobnosti zmanjšujejo
številne nevarnosti, kot so npr. posegi in
obremenjevanje.
(40 str., barvno ilustrirano, izdano leta 2005)

Priročnik nudi mentorjem mladih vodnih detektivov bogat podporni material, iz katerega
se bodo lako pripravili na pronicljiva detektivska vprašanja mladine. Mladi vodni detektivi
bodo s pomočjo delovnih listov in pripravljenih nazornih eksperimentov spoznali, kako se
reka očisti v naravi, kateri procesi se pri tem
odvijajo in kakšno vlogo imajo organizmi pri
čiščenju voda ter kako posnemamo naravne
procese pri čiščenju odpadne vode v različnih
čistilnih sistemih.
(60 str., čb, izdano leta 2005)

Izpolnjeno naročilnico pošljite na naš naslov ICRO Domžale, Savska cesta 5, 1230 Domžale,
po elektronski pošti na naslov: marta.vahtar@icro.si. Naročeno gradivo pošljemo po pošti.

za izobraževalno gradivo
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