Poniedziałek 23. 03. 2020
Jeżyki Dziś rozpoczyna się nowy tydzień, tydzień nowych wyzwań.
Zapraszamy do zabawy

• Temat: Powroty ptaków
piosenki które możemy sobie przypomnieć
- https://www.youtube.com/watch?v=CP2nLNTk8mU -Czym powitać cię Wiosenko
- https://www.youtube.com/watch?v=JlznhHIguOM - Leci marzec
- https://www.youtube.com/watch?v=Crc1QNSxRlo - Ku ku, precz zimo zła
- https://www.youtube.com/watch?v=7HJgmjoLCjw - Kle, Kle Boćku
- https://www.youtube.com/watch?v=YooD0x8941E - Marzec Czarodziej

• Słuchanie wierszy
Wiosna
Obudziła się wiosna tu i tam,
rozrzuciła kwiatki wszędzie nam.
Łąki kaczeńcami ozdobiła
a nad polami się zastanowiła.
Kiedy świat cały malowała
skowronka w polu ujrzała.
Piosenkę z nim zanuciła
i gniazdo w trawie uwiła.
W lesie zobaczyła kukułkęo ciepłych krajach porozmawiała.
Nawrzucała do kosza fiołków
i z powrotem na łąkę odleciała.
Tam spotkała bociana,
który klekotał już od rana:
-zbuduję na kominie gniazdo duże,
a potem odbędę długie podróże.
I kiedy tak wiosna sobie spacerowała
stara wierzba się nagle odezwała:
-Droga wiosno mam żal do ciebie,
o wszystkich pamiętałaś tylko.
O moich kotkach zapomniałaś!-

Bocian
Przyleciał bociek zza morza,
usiadł na starej stodole.
Czeka na inne boćki,
zerka ciekawie na pole.
Na polu już się zieleni,
ptaki wesoło śpiewają.
Budzą się żabki zielone,
na ucztę go zapraszają.
Skowronek
Szary skowronek na polu śpiewa,
jak kwitną łąki, kwiaty i drzewa,
jak świeci słonko i deszczyk pada,
jak spod kamienia wypełza żaba.
Szary skowronek nad łąką śpiewa,
jak z pąków listki rosną na drzewach,
jak wiosna kwiaty kolorem maluje,
o tym, jak bardzo ciężko pracuje.

Zadanie 1
Zabawa ruchowa. „Ptaki wracają do swoich gniazd”
Dziecko ma szarfę ( szalik – może być kilka) , którą rozkłada w dowolnym
miejscu, to gniazda. Dziecko biega po sali naśladując ptaki, na hasło: ptaki
wracają do swoich gniazd - dziecko odnajduje gniazdko (szarfę) i siadają w
niej. ( można wykorzystać muzykę)

Zadanie 2
Rozwiązywanie zagadek słownych
Jego głos dźwięczy jak dzwonek,

a ptaszek ten to ….. (skowronek)

Jest czarno-biała i muszki łapie,

a gniazdko lepi tuż przy okapie. (jaskółka)
Ten ptak, nim żabkę sobie zje,

to głośno woła: kle, kle, kle! (bocian)
Może powiecie mi, przyjaciele,

jakiego ptaszka słyszymy trele? (słowik)

Zadanie 3
Wytnij sylaby i ułóż z nich 6 wyrazów ( spróbuj je napisać)

bo cian jas kółka sło wik
wio sna kuk
u
Zadanie 4
Pokoloruj i umieść w gnieździe

łka ma rzec

skowronek

jaskółka

bocian

słowik

Ciekawostki
Do Polski zaczyna zlatywać coraz więcej ptaków zwiastujących wiosnę.
Skowronek, żuraw, bocian, a może jaskółka.
Lasy opuszczają jemiołuszki, gile i czeczotki, które spędzają u nas zimę. Na ich
miejsce przylatują ptaki, które wracają z zimowisk . A pierwsi heroldowie
nadchodzących przemian pojawiają się już na przełomie lutego i marca.
Skowronek
Od kiedy możemy delektować się śpiewem skowronków? Już na
przełomie lutego i marca. Trudno je zauważyć na polach i łąkach, gdyż są barwy
ziemistoszarej i tylko nieznacznie wielkością przerastają wróbla. Skowronki są
ściśle związane z krajobrazem rolniczym. Nie bez powodu mówi się, że rolnik
wychodzi w pole ze skowronkiem i ze skowronkiem kładzie się spać.

Czajka
Wczesnym zwiastunem wiosny jest także czajka, która już w marcu
przylatuje na lęgowiska. Zdarza się, że czajki w Polsce można spotkać już pod
koniec lutego. Czajkę rozróżnić można po charakterystycznym czubku oraz
biało-czarnym ubarwieniu. Niestety, czajka jest coraz bardziej nieobecna.
Przyczyną jest intensyfikacja rolnictwa − mechanizacja i chemizacja w
rolnictwie, drapieżnictwo lisów, psów, kotów, wron czy srok przyczynia się do
stałego spadku liczebności tych wspaniałych ptaków.

Żuraw
Jednym z pierwszych zwiastunów wiosny jest żuraw. Ptak ten wraca do Polski
na przełomie lutego i marca. Również w maju może się zdarzyć, że usłyszymy
nad głowami donośny gardłowy głos zwany klangorem i zobaczymy
przelatujący klucz żurawi. Żuraw to najokazalszy i największy z naszych
ptaków.

Bocian biały
Zaraz za żurawiami do Polski zaczynają zlatywać bociany białe (od
drugiej polowy marca). Bociany, które zimę z reguły spędzają w Afryce, w
podróż powrotną wyruszają w pierwszej połowie lutego. Ich powrót trwa około
sześciu tygodni. Z reguły boćki wracają do tego samego gniazda – po przylocie
zaczynają je remontować i poprawiać. Nie czekają jednak na powrót dawnego
partnera. Jeśli ten zjawi się zbyt późno, w gnieździe może już nie być dla niego
miejsca.

Jaskółka
Chociaż mówi się, że „jedna jaskółka wiosny nie czyni”, to właśnie
przylot tych ptaków zwiastuje wiosenne ocieplenie. W Polsce gniazdują
trzy gatunki jaskółek: brzegówka (Riparia riparia), oknówka (Delichon urbica)
oraz dymkówka (Hirundo rustica). Jaskółki przylatują już gdy wiosna
zadomowia się w Polsce na dobre, w połowie kwietnia.
Jaskółki znane są z tego, że dzięki ich zachowaniu możemy
przewidzieć pogodę. Jak mówi mądrość ludowa: gdy jaskółki nisko latają to
znaczy, że będzie padało. Z czego to wynika? Jaskółki chwytają owady w locie.
W ciepłe, słonecznie dni prądy powietrzne wynoszą owady w górę, z kolei kiedy
zbliża się deszcz, zmienia się ciśnienie i wilgotność powietrza, owady nie mogą
wzbić się wysoko i szukają schronienia tuż nad ziemią. A jaskółki podążają za
owadami – wznosząc się wysoko w górę w słoneczną pogodę, albo nurkując w
kierunku ziemi, kiedy zbliża się deszcz.

Jerzyk
Przylot jerzyka – na przełomie kwietnia i maja – to znak, że już wiosna
w pełni. Sylwetka tego ptaka przypomina jaskółkę, ale bliżej mu do kolibra.
Dawniej jerzyki gniazdowały w skałach i w lasach. Wraz z rozwojem
miast człowiek stworzył tym ptakom dogodne warunki lokalowe, zwłaszcza za
sprawą bloków mieszkalnych budowanych w latach 60. i 70. XX w. Takie
obiekty często posiadają stropodachy, które stanowią idealne miejsca do
założenia gniazda przez jerzyka (albo wróbla). Niestety wraz z pracami
termomodernizacyjnymi zatykane są wszelkie szczeliny w ścianach. W
konsekwencji jerzykowi zaczyna brakować miejsc do gniazdowania. W takich
sytuacjach, jedyną rekompensatą strat siedliskowych jest montaż skrzynek
lęgowych, których na szczęście powstaje coraz więcej.
https://www.youtube.com/watch?v=NFz4nfoB5dA Ptaki Polski - Wiosenne
Odgłosy Ptaków

