WAŻNE ZAGADNIENIA, KTÓRYM POŚWIĘCAMY UWAGĘ
W MARCU I KWIETNIU
GRUPA ŚWIERSZCZE
marzec:
- W świecie zwierząt
- Zwierzęta sprzed milionów lat
- Marcowa pogoda
- Nadeszła wiosna/Wielkanoc
kwiecień:
- Nadeszła wiosna c.d.
- Wiosna na wsi
- Dbamy o Ziemię
- W świecie teatru
PIOSENKI... PIOSENKI... PIOSENKI...
„Kurczątka”
autor nieznany, melodia ludowa
Kurczątka, kurczątka
w stodole były,
malutką dziureczką powychodziły.
„Widziałeś,
chłopczyku?”
„Widziałem, panie.
Malutką dziureczką
patrzyłem na nie”.
CZY WIESZ, ŻE... ?
(M. Kownacka „Razem ze słonkiem” Wiosna)
- Kuka wyłącznie samiec kukułki, samica wydaje głos podobny do chichotu
i syku.
- Przy wykuwaniu dziupli, co jest ciężką pracą, pracują na zmianę oba
dzięcioły – samiec i samica.
- Żaby nigdy nie piją wody pyszczkiem – woda przesiąka przez ich skórę.
- Młode bociany po wykluciu z jaj mają przez dłuższy czas czarna dzioby
i ciemnoszare, krótkie nogi; potem nogi im się szybko wydłużają i wraz
z dziobami zmieniają kolor na czerwony.
- Wieczorami krążą komary i boleśnie kłują ludzi i zwierzęta, pijąc ich krew.
Ale robią to tylko samice. Samce żywią się sokami roślinnymi.

CIEKAWOSTKI ZE ŚWIATA PRZYRODY
(Maria Kownacka „Razem ze słonkiem”)
Jak kto śpi
Zwierzęta potrzebują snu, tak jak i człowiek, bo sen daje wypoczynek i odnawia siły.
Te zwierzęta, których jedyną obroną przed napaścią jest ucieczka – muszą spać bardzo
czujnie, jak np. zając, sarna, wiewiórka. Ale za to jeż i ślimak mają na obronę pancerz
z igieł i skorupkę, więc mogą spać spokojniej. Podobno jeż nawet sobie pochrapuje przez
sen!
Bocian w swoim gnieździe na stodole śpi stojąc na jednej nodze, szyję kurczy tak, że tył
głowy opiera na grzbiecie, a dziób chowa w pióra na podgardlu.
Nietoperze zawisają pazurkami u belek na strychu albo u ściany wypróchniałej dziupli
drzewa i śpią smacznie, zwisając głową w dół.
Ptaszki śpią na gałęziach. Dziobki chowają w nastroszone piórka. Czujne na każdy
szmer.
Nasz kot Białas i pies Morus rozkładają się w słońcu, mruczą i chrapią przez sen –
nikogo nie potrzebują się bać – są pod naszą opieką.
Obserwujmy, jak śpią zwierzęta.
To bardzo ciekawe!

ZAGADKI O ŁĄCE
(„Mac edukacja”)
1. Skaczą po łące, pływają w wodzie,
żyją z bocianem w ciągłej niezgodzie. żaby
2. Czy znacie takiego konika,
który pięknie w trawie cyka? konik polny
3. Pracowite, małe,
budują wspaniałe
kopczyki, pałace.
Szanujmy ich pracę. mrówki
4. Krążę nad łąką, ile mam sił,
i zbieram z kwiatów złocisty pył. pszczoła

