
Föld napi ötlettár 

 

FÖLD NAPJÁT 1990 óta rendezik meg Magyarországon azzal a céllal, hogy felhívják a 

figyelmet a környezetvédelem fontosságára. Azóta minden évben, április 22-én kiemelten 

foglalkozunk környezetünk megóvásának, a fenntartható fejlődés biztosításának lehetőségeivel.  

Mit tehetsz Te?   

Zöldítsd környezetedet, ültess fát, termelj haszonnövényeket, komposztálj, éheztesd a kukát, 

szigetelj, közlekedj közösen, ne vásárolj csomagoltat, élj műanyagok nélkül, válts 

környezetbarát szerekre, félkész, kész helyett egyél friss hazait, egyél kevesebb állatit...   

 

A környezettudatos nevelés elengedhetetlen része pedagógiai munkánknak. 

Ahhoz, hogy gyermekeink felelősen gondolkodó, környezetüket szerető és óvó felnőttekké 

váljanak megfelelő magatartás mintákat kell közvetítenünk. 

Kapcsolatba kell kerülniük a szelektív hulladékgyűjtéssel, az újrahasznosítással, a 

takarékossággal, a természet kínálta lehetőségekkel. 

Ehhez kínálunk segítséget a Föld napi ötlettárunkkal. 

 

Birta Erzsébet: Ha nagy leszek 

Ha nagy leszek, erdész leszek 

védem a fát, s a réteket. 

Védem a szép virágokat, 

erdőszéli királyokat 

Erdő , mező sok lakóját, 

mókust, farkast, őzet, rókát. 

Megvédem a hűs vizeket, 

folyót, tavat, tengereket. 

bálnát, harcsát, gyors pisztrángot, 

kecskebékát siklót, rákot. 

Bevarrom az ózon lyukat, 

Föld mélyébe fúrok kutat. 

Vigyázok az anyaföldre, 

Ha rámbízzák nem megy tönkre. 

Megszépül a földi élet, 

ami élő, téged éltet. 

 

 

http://www.fna.hu/mittehetsz
https://fna.hu/hir/Foldnapja2016
https://fna.hu/hir/vetemenyeskert
http://husmenteshetfo.hu/index.php/hu/mit-tehetsz/komposztba
http://husmenteshetfo.hu/index.php/hu/mit-tehetsz/etelpazarlas
https://fna.hu/hir/eljmuanyagnelkul1
http://husmenteshetfo.hu/index.php/hu/miert-husmentes


Kuka Manó 

 – Mit szóltok az új házunkhoz, gyerekek? – kérdezte nagy örömmel Apu a családját. – Ez 

csodálatos, Apu! – ujjongtak kórusban a gyerekek. – Végre nagy kertünk van, ahol 

kényelmesen játszhatunk, labdázhatunk és Tappancs is futkoshat kedvére! Miközben a család 

meghatottan állt új házuk kapujában, Tappancs, a fürge puli már felmérte a terepet. 

Körberohangálta a házat, megszagolta mind a négy sarkát, benézett a garázsba és alaposan 

szemügyre vette a kert közepén álló komposztládát is. Különleges ház volt, különleges kerttel. 

A zöld pázsitban apró fehér és piros virágok bújtak meg, a nagy almafa pedig vidáman 

bólogatta dús koronáját a friss, tavaszi szélben. – Gyere Palkó, segíts összeszedni a lenyírt 

füvet – hívta Apu szorgos fiát. – Hová tegyem ezt a nagy kupacot? – kérdezte lelkesen Palkó. 

– A nagy fa előtt álló komposztládába. Tudod Palkó, a konyhai és kerti hulladékok, mint a 

zöldség- és gyümölcsmaradványok, tojáshéj, lehullott falevelek komposztálhatóak – 

magyarázta Apu. – Panna, segíts édesanyádnak teríteni! Vendégeket várunk! Nagypapáék 

jönnek megnézni, hogyan rendezkedtünk be az új házban! – kérte Apu Pannát. Az egész 

család lázas munkában várta a nagyszülőket. Anyu a konyhában szorgoskodott, Panna 

lelkesen válogatta az evőeszközöket, míg Apa és Palkó a kertet tették szépen rendbe. – Palkó, 

gyere kérlek! Segíts Pannának kivinni a szemetet! – kiáltott ki Anyu a konyhaablakon. A 

kukát a garázsban helyezték el, hogy ne kelljen mindig az utcáig elvinni a szemetet. A 

gyerekek magukhoz vették a szemeteszsákokat és bementek a garázsba. A kuka a sarokban 

állt, kinyitották a tetejét, hogy bedobják a zacskókat. Ekkor pillantottak meg egy furcsa 

alakot, aki a kuka mellett álldogált. A kis ismeretlen, aki olyan volt, mint egy apró, barna 

krumpliszsák, kérően mosolygott a gyerekekre. – Ne dobjátok a szemetet a kukába, kérlek! 

Nagyon éhes vagyok – nyöszörgött a kis furcsa alak. – Ki vagy te és miért szemetet eszel? – 

Kuka Manó a nevem, Csak szemetet eszem, Ha nincs elég belőle, Mi kerül a bendőbe? Add 

hát ide bátran, Csillapítsam étvágyam. – Milyen szépen beszélsz! – lelkesedtek a gyerekek. – 

Szívesen etetünk téged és vigyázunk rád. – Hűséges barátotok leszek – mondta a Kuka Manó. 

– Csak annyi kérek tőletek, etessetek, ne sajnáljátok tőlem a sok finom szemetet. – Te leszel 

az új barátunk! – örvendeztek a gyerekek, és azonnal odaadták a magukkal hozott tejes 

dobozokat és papírzacskókat Kuka Manónak. Kuka Manó elégedetten mosolygott és azonnal 

bekebelezte az egészet. Látszott a hasán, alaposan jóllakott. – Megjöttek! –kiáltott Anyu, 

amikor nagypapa és nagymama beléptek a kertkapun. – Ez az első alkalom, hogy közösen 

eszünk az új kertben – mondta Apu ünnepélyesen. A nagy kerti asztalon sorakoztak a 

finomságok: sült csirke, saláták, gyümölcsök, sütemények, üdítők. Mindenki jóízűen 

falatozott, beszélgetett, nagypapa régi történeteket mesélt, Apu és Anyu is nagyokat nevetett. 

Tappancs hancúrozva leste a neki szánt falatokat és amikor végre megkaparintotta, 

szélsebesen elrohant vele. 5 Rengeteget ettek, Anyu még kínálta ugyan a desszertet, de már 

szinte mozdulni sem bírt senki a jóllakottságtól. – Apu, Anyu, nagymama! Gyertek, 

bemutatunk nektek egy kedves, új ismerőst! –hívta Palkó és Panna a felnőtteket. Mindannyian 

a garázsba mentek. A szülők kicsit megijedtek, amikor meglátták Kuka Manót. – Ő Kuka 

Manó – mondták a gyerekek. – Kuka Manó, meséld el, ki vagy! – Kuka Manó a nevem Csak 

szemetet eszem, Kérlek szépen, etessetek, Hűséges társatok leszek. – Odaadtak Kuka 

Manónak egy üdítős palackot. Kuka Manó azonnal rávetette magát, hangosan ropogtatta, 

forgatta szájában a palackot, majd elégedetten lenyelte. Megkapta a többit is, a sörösdobozt, a 

borosüveget, a narancsleves kartondobozt és minden eltűnt a gyomrában. Kuka Manó jól 

láthatóan gömbölyödött. A szülők nagy nehezen beleegyeztek, hogy új barátként befogadják 

Kukamanót is. Csak Tappancs nyüszített alig hallhatóan. A nagy családi ebéd alatt jóval 

nagyobb szemétkupac keletkezett, mint általában. Üres üvegek, műanyag palackok, italos 

dobozok, papírzacskók, konzervdobozok hevertek mindenütt. – Mennyi mosatlan edény! 

Mennyi szemét és maradék! – nézett körül fáradtan Anyu. Anyu, Apu, Palkó és Panni, de még 



Tappancs is nekiláttak hát, hogy összeszedjék a sok-sok hulladékot, ami az ebédből 

keletkezett. – Hoztunk neked valamit! – kiáltottak boldogan a gyerekek és már adták is oda 

Kuka Manónak az ebédből maradt üdítős palackokat, gyümölcsleves dobozokat, 

konzervdobozokat, befőttesüvegeket. Nem feledkeztek meg a desszertből maradt csoki 

papírokról sem. Kuka Manó lelkesen vetette rá magát a hulladékokra és elkezdte tömni a 

hasát. – Sok friss, finom szemét, Adja Kuka Manó erejét, Ide vele mind, ne válogass, Kuka 

Manó hízik, Erős, mint a vas! Másnap, amikor felébredtek, a gyerekek egyből kiszaladtak a 

kertbe, hogy játsszanak Tappanccsal. Csakhamar a szülők is felébredtek és reggeli után az 

egész család elindult bevásárolni a közeli ABC-be. Mindenféle finomságot pakoltak a 

kosárba, majd elindultak a pénztárhoz. Került a kosárba tej, üdítő, mélyhűtött pizza és hús, 

konzerv és természetesen kutyafinomságok is Tappancsnak. – Apu! Miért kell ezeket az 

ételeket így becsomagolni? Úgyis hamar elfogyasztjuk őket! – érdeklődött Palkó. – Képzeld 

csak el, mi lenne, ha a narancslé vagy a tej nem lenne becsomagolva! Haza sem tudnánk 

vinni! A pizzák, húsok és a többi étel pedig így marad tiszta és gusztusos, amíg haza nem 

értünk vele – válaszolta Apu. – A termékeket nem tudnák szállítani sem, ha nem lennének jól 

becsomagolva. – Honnan kerülnek a boltba? – kérdezte Palkó. – Az ország és a világ minden 

részéről – válaszolta Apu. – Például a narancsot Spanyolországból, a banánt Közép-

Amerikából, a kakaót DélAmerikából, a halat Thaiföldről, a tévét és a rádiót Japánból is 

hozhatják. – Messze vannak ezek az országok? – tette fel a kérdést Panna. – Ezek óriási 

távolságok is lehetnek – felelte Apu. – Több ilyen ország sok ezer kilométerre van tőlünk, 

még repülővel is 10-15 óra alatt tesznek meg ilyen távolságokat. 6 – De nem csak azért van 

szükség a csomagolásra, mert messziről hozzák az árukat – folytatta Apu. – A tejet, a húst, az 

üdítőket, a joghurtot, néhány gyümölcsöt, ami az ország különböző részeiről – sokszor egész 

közelről jut el hozzánk, azért kell becsomagolni, hogy könnyebben lehessen szállítani őket. 

Ha nem lennének jól becsomagolva, hamar megromlanának, összenyomódnának és nem 

tudnánk őket megvenni a boltban. A csomagolás arra is jó, hogy a benne lévő termékekről 

tájékoztatást kapjunk, mikor készült, meddig fogyaszthatjuk el, milyen összetevőkből áll. 

Ezért töltik a tejet dobozba, az üdítőket üvegekbe vagy műanyag palackba, esetleg italos 

dobozba, és ezért rakják a pizzát is kartondobozba, a joghurtot pedig műanyag pohárba. Ha 

végignézünk itt az ABC-ben, majdnem minden terméknek van csomagolása, és ez mind a mi 

kényelmünket, egészségünket szolgálja, és nem utolsó sorban tetszetőssé, vonzóvá teszi a 

termékeket. Hazafelé észre sem vették, hogy valaki követi őket, figyeli minden lépésüket. 

Útközben elrágcsáltak egy kis csokit, mogyorót, de mivel nem találtak kukát, ezért a papírt 

ledobták a földre, nem is figyelve, hogy Kuka Manó ott lépked mögöttük és csak erre vár. 

Míg hazaértek, Kuka Manó hasa már úgy megdagadt, hogy alig bírta követni a családot. De 

nem maradt le tőlük, mert tudta, hogy otthon még finomabb falatok várnak rá. Hamarosan 

eljött a hétfő, és a gyerekek iskolába indultak. Ahogy kiléptek a kapun, látták, hogy mellettük 

lévő házból is épp akkor toppan ki egy kisfiú és egy kislány. – Sziasztok! – köszönt 

barátságosan Palkó a két gyereknek. – Most költöztünk ide! Én Palkó vagyok, ő pedig Panna, 

a húgom. Kiderült, hogy a szomszéd gyerekek, Karcsi és Marcsi is abba az iskolába járnak, 

ahová Panna és Palkó, így hát együtt indultak útnak. Sokat beszélgettek útközben és észre 

sem vették, hogy milyen gyorsan megérkeztek a suliba. De nem csak ők mentek az iskolába. 

Valaki, illetve valami, néhány lépés távolságról követte őket. Kuka Manó volt az, aki 

útközben mind felszedegette és megette az eldobált szemetet, közben pedig egyre csak 

dagadt. A legjobb dolga azonban az iskolában volt Kuka Manónak. Észrevétlenül beköltözött 

a kukába és felfalta az összes iskolatejes poharat, az üdítős dobozokat, a csoki papírokat és a 

papírszalvétákat, míg végül akkorára nőtt, hogy alig tudott kimászni a kukából. A szünetben 

Kuka Manó körbe-körbe szaladgált az osztályban és verseivel szórakoztatta a gyerekeket. – Itt 

a szemét, itt a jó, Hízik a Kuka Manó. Gyertek, gyertek, gyerekek, Dobjátok a szemetet, 

Elkapom és bekapom, Dagad a hasam nagyon. Panna és Palkó csodálkozva nézték, hogy 



Kuka Manó milyen rohamosan hízik. Még csak két napja ismerték, de máris kétszeresére nőtt 

a barátjuk. Kicsengetés után a gyerekek összesereglettek az iskolaudvaron, és aggódva nézték, 

hogy Kuka Manó már szinte alig tud mozdulni és nehezen lélegzik. – Kuka Manó rosszul lett, 

segítsünk neki! – kiáltott Panna és a tanárnőért rohant. – Mi történt itt? Ki ez a furcsa figura? 

– kérdezte Ökolónia tanárnő. – Ő Kuka Manó, a barátunk, aki megette a hétvégén összegyűlt 

szemetünket, és az iskolában is minden kuka tartalmát felfalta! – mondta Palkó. – Akkor ne is 

csodálkozzatok, hogy így meghízott, szegény! Sürgősen diétára kell őt fognunk, méghozzá 

Megtisztít Felügyelő segítségével! – Ki az a Megtisztít Felügyelő? – kérdezték a gyerekek. – 

Segít nekünk a környezet megvédésében, és Kuka Manó problémáját is orvosolni tudja – 

mutatta be a Felügyelőt Ökolónia tanárnő. – Jó napot mindenkinek! – lépett be a kapun 

Megtisztít Felügyelő. Nagy, magas, erős, barátságos arcú ember volt, sárga ruhában és egy 

füzetet tartott a kezében. 7 – Hívtatok, mi a baj? – Új barátunk, Kuka Manó rengeteg szemetet 

tömött magába, és most hasfájás gyötri szegényt. Akkorára hízott, hogy moccanni sem tud. 

Segítsen, hogy olyan legyen, mint régen! – kérték a gyerekek. – Ne féljetek, csak egy kis 

odafigyelés, és a barátotok visszanyeri régi alakját! – mondta Megtisztít Felügyelő. – A 

szemét ugyanis gond, de a hulladék érték lehet! – Mi a különbség szemét és hulladék között? 

Eddig azt hittük, hogy a kettő ugyanazt jelenti – mondták csodálkozva a gyerekek. – Ha 

mindent beledobunk egy kukába, összekeveredik. Ebből lesz a szemét. És ettől lett a ti Kuka 

Manótok is ilyen kövér. Sok olyan anyag van. Amiket ha ügyesen, külön gyűjtenének, újra fel 

lehetne használni. Az üdítős palackból újra üdítős palack, a tejesdobozból másik doboz, a 

használt üvegből új üveg készülhet és az alumíniumdobozból is újra doboz lehet, és Kuka 

Manó sem nőne ilyen hatalmasra – magyarázta Megtisztít Felügyelő. – Miért fontos ez? – 

kérdezte Panna és Palkó szinte egyszerre. – Mert minden anyagot, amit felhasználunk, a 

természet ad nekünk. Az ember, átalakítja a természet anyagait, hogy azokat a maga számára 

hasznossá tegye. De a természet sem ad nekünk vég nélkül mindent. Ha nem vigyázunk, 

elfogynak a fák, amelyek a papírt adják, a homok, amiből az üveg lesz, a fém, amiből a 

konzervdobozok lesznek, az alumínium, amiből az italosdoboz lesz, és minden olyan anyag, 

ami nélkül nem tudunk élni. Ezért kell vigyáznunk a természetre. Az anyagokat pedig 

annyiszor kell felhasználni újra, amennyiszer csak lehetséges – mesélte bölcsen a felügyelő. – 

Hogyan lehet valamit újra felhasználni? – A műanyag palackokat például megtisztítják, 

kimossák, majd ledarálják. Olyan műanyag darálékot csinálnak belőle, amiből aztán más 

műanyag tárgyakat lehet gyártani. Például kisautót, locsolókannát, vállfát, vagy akár sálat is. 

Az összegyűjtött papírból újra papírt készítenek, így nem kell annyi fát elvennünk a 

természettől. – Mit kell tennünk, hogy így lehessen? – kérdezte Panna és Palkó. – Erős diétát 

ajánlok Kuka Manónak. – mondta Megtisztít Felügyelő. – Az a fontos mindössze, hogy a 

helyes mértéket megtaláljuk az etetésében. Mindazt, amit nem tudtok a különböző anyagok 

gyűjtésére kijelölt színes kukában elhelyezni, mert nem oda valók, Kuka Manó kaphatja. Meg 

fogjátok látni, hogy ez ugyan erős diéta lesz, de jót fog tenni mindenkinek! – Milyen színes 

kukákról beszél, Felügyelő úr? – csillan fel a szeme Pannának és Palkónak. – Nézzétek, 

mindent előkészítettem. Figyeljetek a tanárnőre! – mondta a Felügyelő. Ezentúl gyűjtsük 

külön a különböző anyagokat! – mondta Ökolónia tanárnő. – Külön kell válogatni a fehér 

üveget, a színes üveget, a papírt, a műanyagot és a fémet. – tette hozzá Megtisztít Felügyelő. – 

Ez könnyen fog menni! – ujjonganak a gyerekek. – Ott vannak a színes kukák! De hogy 

kerültek ezek ide? – kérdezik csodálkozva a gyerekek. – Ezeket a szép, színes kukákat 

Megtisztít Felügyelő hozta nekünk. Ezentúl a kukásautó külön gyűjti össze a hulladékokat 

belőlük – mondta a tanárnő. – A zöldbe a színes üveget, a fehérbe a fehér üveget, a sárgába a 

műanyagot, a kékbe a papírt tesszük, és a szürkébe gyűjtjük a fémeket. Ezt az öt kukát együtt 

gyűjtőszigetnek nevezzük. Ez a sziget segít majd Kuka Manó diétájában – magyarázta a 

Felügyelő. A gyerekek boldogan újságolták el szüleiknek a hallottakat, és Kuka Manót 

azonnal fogyókúrára fogták. Minden úgy lett, ahogy Megtisztít Felügyelő jósolta. Kuka Manó 



kapott saját kis tányért, amibe mindazt a szemetet tették, amit nem tudtak a színes kukákba 

rakni. Ahogy a gyerekek egyre jobban tudták, melyik kukába mi való, egyre kevesebb jutott a 

kis barátjuknak. Esténként összeült a család és a kis füzetből, amit Megtisztít Felügyelő adott 

nekik, közösen tanulmányozták, hogyan kell a szemetet külön válogatni, hogy hasznos 

hulladék 8 legyen belőle. Hogy az üvegből újra üveg lehessen, hogy a műanyag palackokból 

más műanyag lehessen, hogy a papírból mesekönyv, újság vagy kifestő füzet lehessen. Kuka 

Manó a fogyókúrának köszönhetően visszanyerte régi alakját és jókedvét, sőt, még egy új 

verset költött: – Kuka Manó a nevem. Csak azt a szemetet eszem, Amit külön nem gyűjtenek, 

Így mindig a barátotok leszek. – Ezentúl mi is vigyázunk a természetre! Igaz, Karcsi? Igaz, 

Marcsi? Igaz, gyerekek? – kérdezte Apa és Anya. 

 

Anyanyelvi játékok: 

Ezeket a játékokat szívesen játszották a gyerekek az oviban.  

Próbáljátok ki otthon! 

Szókincsfejlesztés 

1.Mit visz a kishajó?  

Olyan szavakat mondjatok felváltva, melynek a kezdőhangját előre meghatároztátok. Pl. Mit 

visz a kishajó „a”-val? 

 

2. Szógyűjtés főfogalmakhoz 

Pl. Mondjunk állatokat, bútorokat, játműveket, zöldségeket, gyümölcsöket! stb. 

 

3. Szógyűjtés kezdő szótaggal 

Mire gondolok, ha azt mondom: ma-, me-, mi-, mó-, mu-, mű-. 

A többi mássalhangzóval is végig lehet venni a sort. 

 

Emlékezetfejlesztés 

1. Szólánc játék 

Alkossatok szóláncot egy adott témakörben. Egy szót anya mond, egyet a gyermek 

mond. 

Pl. kutya 

kutya-cica 

kutya-cica-egér 

kutya-cica-egér-bárány 

 

2. Szövegértés 

A hallott mese történetének visszakérdezése. 



 

3. Kitalálósdi  

Anyu gondol valamilyen tárgyra a szobából, úgy, hogy csak a tulajdonságait mondja 

el. Ezt követően a gyermek is próbálkozhat. 

 

 

4. Mi változott meg? 

Az asztalra tárgyakat helyezünk (kb.7-8 db), majd következik a varázslat. A gyermek 

becsukja a szemét. Eközben valamit elveszünk az asztalról vagy a tárgyak sorrendjét 

változtatjuk meg. Ha kinyitotta a szemét, meg kell mondania, hogy mi változott meg. 

 

 

Témához kapcsolódó mesefilmek: 

YouTube:  

Kukakaland-Kövesd velünk a hulladékok kalandos útját! 

Lola meséi-Kukasziget és palackpulcsi 

Erdő Ernő Bácsi meséi 

 

https://wordwall.net/hu/resource/1489843 számítógépes párosító játék 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Dalok: 

YouTube:   Erdő mellett nem jó lakni… 

Én kis kertet kerteltem… 

Búj, búj zöld ág… 

Tavaszi szél… 

Süss fel Nap… 

Ess, eső ess… 

 

 

https://wordwall.net/hu/resource/1489843


Varázslatos Napvirág 

 

 

 

Amire szükség van: 

- sárga, körülbelül 9 cm átmérőjű papír körök 

- Olló 

- Fekete színű bélyegzőpárna vagy fekete színesceruza 

- Bélyegzéshez: ceruza gumi, fülpucolópálca, parafadugó 

 

                   

 

Töltsd fel vízzel egy tányért. Hajtsd befelé egyenként a virágok szirmait és helyezd a víz 

felszínére. 

 

                         

 

A napvirág lassan kinyílik és megmutatja közepét!  
 

Hogyan működik ez a varázslatos trükk? 
A papír tulajdonsága, hogy felszívja a folyadékot. Ezzel kiegyenlíti az összes 

korábban kapott redőt és gyűrődést. 
 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-N59gNGGn9dI/VYWB_OiH1wI/AAAAAAAAKQc/_Q0Os6pCNek/s1600/Wunderblume_schritt+4+(1).jpg
https://1.bp.blogspot.com/-PlF7uiLokjE/VYWB9_XIAmI/AAAAAAAAKQI/O0StJnGkCd0/s1600/Wunderblume_material.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-lhl0ljO5c1I/VYWB98a9kVI/AAAAAAAAKQA/VvJuTIBawns/s1600/Wunderblume_schritt+1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-sLhothq-mOI/VYWB-tzcSwI/AAAAAAAAKQU/4ItDIAW9JEY/s1600/Wunderblume_schritt+2.jpg
https://2.bp.blogspot.com/--yCBtnN_5k8/VYWB-zav7NI/AAAAAAAAKQg/n-eLZaXE-ZQ/s1600/Wunderblume_schritt+3.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-es49GvOpfHE/VYWCAiAD9fI/AAAAAAAAKQ0/hRBw-v1_jSw/s1600/Wunderblume_titel.jpg


            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 

 

                 

 

                         



                      

Elkészítés menete: 

Tapétaragasztóval a felfújt lufira rákasírozzuk az újságpapír darabokat. 

A megszáradt lufit száradás után befestjük kék temperával, majd ráragasztjuk a 

kivágott földrészeket. 

 

        

 

 


