12 cách để kỷ niệm ngày trái đất và hỗ trợ sự bền vững
Năm mươi năm trước, mọi người trên khắp thế giới đã kỷ niệm Ngày Trái đất đầu tiên.
Dưới đây là hàng tá cách để tìm hiểu thêm về Trái đất và những điều bạn có thể làm để
bảo vệ và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên bằng cách thực hiện theo 3 R’s, Giảm thiểu,
Tái sử dụng, Tái chế. Bạn có thể làm gì khác cho hành tinh này? #EarthDayAtHome
1.
Tăng cường đất bằng phế liệu. Phân trộn phế liệu nhà bếp (chủ yếu là trái cây, rau, vỏ trứng và
bã cà phê) để làm giàu đất cho cây trồng trong và xung quanh nhà bạn hoặc khu vườn của gia đình bạn.
2. Sắp xếp đồ tái chế của bạn. Xây dựng một máy phân loại tái chế, với dự án bền vững này từ Science Buddies. Sử dụng máy
của bạn để giúp công việc phân loại vật liệu có thể tái chế dễ dàng hơn! Hãy xem video tham quan này của một nhà máy tái
chế xử lý khoảng 800.000 tấn tái chế mỗi ngày! Bạn có biết vật liệu tái chế được sử dụng để làm tất cả các loại mà chúng ta
sử dụng hàng ngày! Bạn có thể tìm hiểu thêm về việc tái chế quanh nhà, những gì bạn có thể tái chế và cách “thức sống màu
xanh” trong các tài nguyên được cung cấp bởi Gwinnett Sạch & Đẹp và Quận Gwinnett.
3. Tái chế cho khu vườn của bạn. Tái sử dụng các vật liệu gia đình -- nghĩ về bình sữa, hộp sữa -- và hạt còn lại từ trái cây để
thiết kế và tạo ra một khu vườn trong nhà hoặc một khu vườn bên ngoài.
4. Giảm hóa đơn nước của bạn. Xem lại một hóa đơn nước gần đây với gia đình của bạn. Sử dụng dữ liệu trên hóa đơn để đặt
mục tiêu và thách thức gia đình bảo tồn nước và giúp giảm mức sử dụng (và chi phí!) Xung quanh nhà. Kiểm tra các mẹo bảo
tồn này từ Sở Tài nguyên Nước của quận, bao gồm phát hiện rò rỉ tại nhà và các cách để bảo vệ đường thủy trong cộng đồng
của chúng tôi. Tìm hiểu về Khoa học nước với Wade trong các video này từ DWR.
5. Giúp đỡ các sinh vật! Tạo một bộ nạp chim từ nón thông để giúp hỗ trợ động vật hoang dã trong và xung quanh nhà bạn. Sử
dụng vật liệu trên tay, tạo ra một khách sạn bọ ngoài trời để hỗ trợ các sinh vật nhỏ bé có lợi cho đất và hệ sinh thái của
chúng ta. Muốn vui vẻ hơn? Khám phá Ngoài trời (độ tuổi 0-5) hoặc chơi Chơi lô tô tại Sân sau (Pre-K đến Lớp 5) với Zoo
Atlanta.
6. Tham gia Thử thách Tự nhiên Thành phố với Bảo tàng Fernbank. Trên toàn cầu, mọi người sẽ quan sát động vật hoang
dã đô thị và tài liệu đa dạng sinh học như là một phần của hoạt động Tuần lễ Trái đất này (24-27 / 4). Trực tuyến, tải xuống
ứng dụng iNaturalist miễn phí cho Android hoặc trong Cửa hang App cho iPhone và iPad. Sau đó, quan sát, chụp ảnh và tải
dữ liệu động vật hoang dã của bạn lên iNaturalist. Bất kỳ loại cây, động vật hoặc nấm nào bạn tìm thấy và chụp ảnh trong
sân, công viên hoặc khu phố của bạn!
7. Đá nó! Xây dựng một khu vườn đá tử tế ở nhà. Khi chúng tôi có thể tập hợp lại với những người khác, chia sẻ một số hòn đá
tốt bụng của bạn với hàng xóm, đặt trong một khu vườn cộng đồng hoặc hỏi giáo viên của bạn nếu bạn có thể thêm đá tử tế
vào vườn trường.
8. Làm nghệ thuật ngày Trái đất! Thực hành tái chế và tái sử dụng các vật liệu bằng cách tạo ra một hộp thiếc có thể thổi
chuông. Tạo ảnh ghép Ngày Trái Đất bằng các tạp chí cũ và giấy màu. Hãy ra ngoài tự nhiên và phác họa những gì bạn nhìn
thấy xung quanh bạn -- Cây, bụi cây, hoa và động vật hoang dã!
9. Khám phá tài nguyên thiên nhiên ở Georgia. Thực hiện một chuyến đi thực địa ảo để khám phá rừng Georgia. Tìm hiểu về
đất rừng và các động vật sống ở đó và nghe các nhà khoa học đang cố gắng cứu những hệ sinh thái quý giá này.
10. Khám phá Trái đất và khu phố của bạn. Tạo một safari khu phố với NatGeo @ Home. Những đứa trẻ nhỏ hơn sẽ thích
những trang tô màu từ động vật và những sự thật về động vật (bao gồm cả những sự thật kỳ lạ, nhưng có thật này!). Những
đứa trẻ lớn hơn sẽ thích những bức ảnh động vật hoang dã từng đoạt giải thưởng và có thể tìm hiểu về các loài động vật yêu
thích của chúng với cuốn bách khoa toàn thư này. Tiếp theo là Nat Geo Explorers giới thiệu những video Bảo tồn Động vật
Ngày Trái đất cho trẻ em.
11. Khám phá Trái đất từ không gian. Các nhà khoa học NASA là những người quan sát sắc sảo của hành tinh chúng ta.
NASA tại nhà cung cấp một loạt các hoạt động tuyệt vời cho Ngày Trái đất cho trẻ em ở các lớp K-4 và 5-8 và 9-12. Hãy thử
Webquest khoa học Trái đất, sau đó kiểm tra kiến thức của bạn bằng một bài kiểm tra. “Blog của EO Kids” (tuổi từ 9 đến 14)
cung cấp các video, hoạt động và bài viết từ Đài thiên văn Trái đất của NASA. Khám phá các công viên quốc gia của chúng
tôi với tư cách là Nhà thám hiểm Công nghệ Không gian Junior Ranger. Lấy cảm hứng từ những hình ảnh ban đêm tuyệt đẹp
của hành tinh quê nhà được chụp từ không gian, bao gồm cả bức ảnh mang tính biểu tượng Trái đất. Tìm video, Q & A, và
nhiều hơn nữa!
12. Lấy một hàng tồn kho sử dụng một lần. Hãy kiểm kê các chai nhựa sử dụng một lần trong nhà của bạn. Gia đình bạn sử
dụng bao nhiêu chai nhựa trong một ngày? Trong một tuần? Trong một tháng? Hãy nghĩ về một vài cách mà bạn có thể giảm
số lượng chai nhựa sử dụng một lần được sử dụng bởi gia đình bạn. Tiếp theo, hãy xem làm thế nào bạn có thể giảm việc sử
dụng các vật dụng vứt đi khác như túi, ống hút và hộp đựng.

Chúng tôi sẽ chia sẻ thêm lời khuyên. Nên xem phần tiếp theo của DLD Daily Dozen!
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