Забриніли струмки,
Прилетіли шпаки!
На гілки сіли –
Про весну пісні задзвеніли!

Напишіть в клітинках назви птахів, які повертаються навесні
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Відгадай загадки!
Перший я приніс весну,
Пробудив усе від сну.
Заспіваю під вікном,
А зовуть мене…

Спритний хлопчина,
В коричневій кожушині,
По дворах стрибає,
Крихти збирає.

Найчорніший з усіх птахів,
Чистить ріллю від черв'яків.

Ось і настала весна! З першими відлигами повертаються шпаки, а
за ними й інші птахи, які відлітали зимувати в теплі краї. Щоб птахи
біля будинків, у парках і скверах радували нас своїми піснями, потрібно
їм допомогти знайти місце для влаштування гнізд.
Одні птахи люблять влаштовувати гнізда в густих кронах дерев і
заростях чагарників. Щоб їм допомогти – потрібно посадити дерево або
кущ.
Інші птахи виводять пташенят
у дуплах дерев. Але в міських
умовах, де старі і дуплясті
дерева постійно замінюються
новими, як на вулицях, так і в
парках та скверах, птахам важко
знайти місце для будівництва гнізда.
Щоб їм допомогти – можна зробити
пташиний будиночок.

Реміз
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Лунь болотний
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Орлан - білохвіст

Сіра
славка

Прилетіли шпаки,
Дорогі співаки,
Прилетіли весну зустрічати.
У шпаківнях нових
Скоро будуть у них
Жовтороті малі шпаченята.
Г.Бойко
Зробіть шпаківню і повісьте її біля свого будинку або в парку. Для
цього візьміть доски товщиною близько 2 см. Всі деталі будиночка та
його розміри показані на малюнку. Той бок дощочки, що буде усередині
шпаківні, стругати не треба, інакше птахам важко буде вибиратися з
будиночка.

Кришку шпаківні не прибивають, а накладають зверху.
Постарайтеся, щоб у будиночку не було щілин. Біля входу (вічка) ніякі
палички не потрібні. При будівництві шпаківні дотримуйтесь вказаних
розмірів.

Прибивати шпаківню до дерева
не можна. Її прив′язують дротом
або закріплюють на планці в
розвилці дерева!

Суперечка на шпаківні
Цей випадок був у квітні:
З півдня птиці прилетіли,
Танув сніг,
А горобця
Виганяли із житла.
- Появився ти тут звідки?
Чорний шпак питає спритний
Забирайся геть, нахабо!
- Не піду, моя це хата!
Я всю зиму тут ховався,
Від морозу рятувався.
А тепер гніздо будую –
Затишок сім'ї готую.
-Не піду, і все. Кінець! –
Процвірінькав горобець.
Але шпак не відступає,
Горобцю відповідає:
-Дім від батька я здобув,
Я господарем тут був.
Геть! Скоріше забирайся
І на очі не з'являйся.
Але тут з'явився Вова,
Він зробив шпаківню нову.
Горобець переселився
І з сусідом помирився.
Г.Ладошников
- Для чого граки ходять по ріллі?
- Чим гніздо сороки відрізняється
від воронячего?
- Хто раніше повертається з вирію –
стрижі чи ластівки?

- Де гніздяться шпаки, яким не вистачало шпаківень?
- Для чого шпаки та галки сідають на
спину коровам, вівцям та коням?
- Які птахи страждають від весняної повені?
- Куди зникає із шпаківень шкарлупа розбитих
пташенятами яєць?

Де знаходиться шпаківня? __________________________________________
Хто допомогав тобі виготовляти шпаківню ?_________________________
__________________________________________________________________
Коли прилетіли перші шпаки? ______________________________________
Коли шпаки поселилися у шпаківню? _______________________________
Як ведуть себя птахи при появі кота або собаки? _____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Чим годують шпаки своїх пташенят? _______________________________
__________________________________________________________________
Як часто шпаки приносять їжу пташенятам? _________________________
__________________________________________________________________
АНКЕТА
Прізвище, ім’я дитини______________________________________________
Вік дитини ________________________________________________________
Хто входить в екородину (мама, тато, бабуся, сестра..)_________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Моя адреса _______________________________________________________
__________________________________________________________________
Анкету та звіт надішліть за адресою:
69034 м.Запоріжжя, вул. Кустанайська буд.3, кв.1. Васильєвій Т.М. (для
Феї Екології) (тел.270-68-11) або E mail: zrz.eko@mail.ru

