
 RECYCLED
 POLAR BEAR LANTERN

all ages1 hour indoor fun

What you need

• Milk bottle 

• Tissue paper 

• Pens 

• PVA glue

• Scissors

What to do

1. Rinse out 
and cut off the 
bottom of a milk 
carton.

2. Tear some tissue paper into small pieces  
and stick it to your milk carton using PVA  
glue. Research images of the Arctic  
sky and northern lights for inspiration. 

3. Print off this picture of a polar bear and 
stick it in its snowy habitat. Make sure 
the polar bear has everything it needs to 
survive; sea ice to hunt, seals and fish to eat 
and a den for its cubs. 

4. Why not research which other animals live 
in the arctic and draw them on your lantern?

5. Decorate with stars and patterns. 

6. Place an LED light in the lantern and  
light it on Earth Hour to celebrate our 
amazing planet. 

DECORATE  
WITH 

STARS AND 
PATTERNS

GET SOCIAL:
We’re a social bunch here at WWF, so we’d love to hear from you 
on social media. Please share your ‘green’ stories and activities 
with us on Facebook, Twitter or Instagram using the hashtag 
#GreenAmbassadors @wwf_uk

Learn more about our work and how you can get involved: 
wwf.org.uk/youngpeople

1 ώρα Για καθε ηλικία Διασκέδαση
στο σπίτι

Για ένα μέλλον όπου άνθρωποι και φύση ευημερούν | wwf.gr

ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΈΝΟ
ΦΑΝΑΡΙ - ΠΟΛΙΚΉ ΑΡΚΟΥΔΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΟΥ 
ΚΟΣΜΟ

Τι χρειάζεσαι: 

• Χάρτινο μπουκάλι από γάλα

• Χαρτομάντηλο

• Μαρκαδόρους

• Υγρή κόλλα

• Ψαλίδι

Οδηγίες:

1. Ξέπλυνε και 
κόψε τον πάτο του 
μπουκαλιού.

2. Κόψε σε μικρά κομμά-
τια το χαρτομάντηλο και 
κόλλησε τα στον πάτο του 
μπουκαλιού. Ψάξε εικόνες από το Βόρειο σέλας 
και τον Αρκτικό κύκλο για έμπνευση.

3. Τύπωσε αυτή την εικόνα της πολικής αρκούδας 
και κόλλησε την στο χιονισμένο τοπίο. Σιγουρέ-
ψου ότι η πολική αρκούδα έχει ό,τι χρειάζεται 
για να επιβιώσει: πάγο για να κυνηγήσει,  
φώκιες και ψάρια για να τραφεί και μία φωλιά 
για τα μικρά της.

4. Μάθε ποια άλλα ζώα ζουν στην Αρκτική και 
ζωγράφισε τα στο φανάρι σου! 

5. Διακόσμησέ το με αστέρια και σχέδια.

6. Τοποθέτησε ένα φωτάκι και άναψε το για να 
δείξεις τη σημασία του πλανήτη μας!

ΜΑΘΈΤΈ ΠΈΡΙΣΣΟΤΈΡΑ: 
www.wwf.gr/menoume-spiti

ΔΙΑΚΟΣΜΉΣΤΈ 
ΜΈ ΑΣΤΈΡΙΑ ΚΑΙ 

ΣΧΈΔΙΑ


