Екоакція для малюків та їх батьків
До нас у вікно стукає
Жвава синиця:
- чи немає у юннатів
Їжі і водиці.
Ми вікно відчинимо
Для веселої гості:

Залітай, погрійся,
Зерно клюй, не бійся,
Хай дзвенить завзято
Голосок синиці.
Прилетять за кормом
Й інші птиці.
П.Славейков

Назви птахів, які зимують у наших краях

1.

Шубка з сірого пушку,
Скаче в жовтім фартушку,
Чорний шарфик та шапчина.
Хоч маленька ця пташина,
Та корисна трудівниця,
Називається . . . . . .
Є у мішаних лісах
Так багато різних птах,
Серед них одна старанна,
Жолуді так бездоганно
Прибере всі щоранку.
Хто ця пташка, дітки? . . . . .
Вірно людям я служу,
Їм дерева стережу.
Дзьоб міцний і гострий маю,
Шкідників ним здобуваю . . . . .

Уночі гуляє,
А вдень спочиває,
Має круглі очі,
Бачить серед ночі . . . .
Спритний хлопчина
В коричневій кожушині,
По дворах стрибає.
Крихти збирає . . . . . . .

Біла латка,
Чорна латка
По березі скаче . . . . . .
- Чим харчуються ці птахи?
- Як вони пристосовані до життя в зимових умовах?

1.Вибери на малюнку годівничку, яка тобі
сподобалась, і зроби її разом із членами
своєї екологічної сім’ї.
2.Повісь годівничку на дереві неподалік від
свого будинку, але постарайся не
обламати гілки і не пошкодити стовбур
дерева.
3.Стеж, щоб корм у годівниці був постійно
4.Не кидай біля годівниці пакети і банки, в яких приносиш
корм. Збери сміття біля неї і зроби місце пташиної
«Їдальні» чистим і затишним.
5.Не клади в годівницю хліба, макарони, шкірки цитрусових
та інше. Цей корм птахи не їдять.

Був тихий сонячний день.
Таня поклала корм у пташину годівничку. Потім тихенько відійшла,
заховалася за великою березою і стала спостерігати.
Гості відразу ж прилетіли. Їх виявилося багато. Були тут і
горобці і синиці, і тупоносі снігурі в червоних сорочках.
А хто ж це ще прилетів. На годівницю опустилася зовсім
незнайома пташка. Вона була ошатна, пір’їнки на
грудці і на крилах червонуваті, а на голові –
пухнастий чубчик. Пташка обережно подивилася
в один бік, в інший - очевидно, боялася,
щоб раптом не підійшла людина. А потім прийнялася
разом з іншими клювати корм.
Увечері Таня запитала в дідуся: «А яка це пташка сьогодні до мене
прилітала? Червоненька з чубчиком?» - Я її бачив, - відповів дід.
Ця пташка носить гарне ім’я
1 2 3 4 5 6
Очевидно, зовсім голодно в лісі, якщо у село
прилетіла. Трохи згодом дідусь сказав:
- Це добре, що ти і твої друзі годівниці розвісили.
Подивився я сьогодні, як у тебе птахи обідали.
Поїли вони, а потім сиділи на гілках і все щебетали щось.
Напевно, говорили тобі спасибі.

- Вставте в клітиночки букви і ви дізнаєтеся яка пташка
прилітала до Таниної годівниці
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ЗВІТ

1.Де розміщена годівниця?________________________________________
2.Який корм використовувався?_____________________________________
3.Які птахи і скільки прилітали до годівниці?________________________
4.Чи вся зграйка прилітає відразу, чи є «розвідники»?_________________
5.Намалюй свою годівничку та птахів, які прилітали до неї.____________
__________________________________________________________________
АНКЕТА
Прізвище, ім’я дитини _____________________________________________
Вік дитини, який навчальний заклад відвідує ________________________
__________________________________________________________________
Хто входить в екородину (мама, тато, бабуся, сестра…)________________
__________________________________________________________________
Прізвище, ім’я по батькові вчителя, вихователя, керівника гуртка_____
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Анкету та звіт надішлите за адресою:
69034 м. Запоріжжя, вул. Кустанайська буд.3,
кв.1. Васильєвій Т.М.(для Феї Екології) або E mail: zrz.eko@mail

