
Skvělé fotky ve fotogalerii Duhových střípků prozrazují, že jste se směle pustili
do úkolů z ekosystému lesa. Tentokrát se ponoříme do bádání v parku a ve
městě. Na rozdíl od lesa jsou tyto ekosystémy „umělé". To znamená třeba i to, že
do nich musíme nějakou energii dodat. Nestačí jen sluneční energie. V parku
musíme stromy vysadit, udržovat je,... ve městě např. odstraňujeme odpadky,
nebo můžeme přikrmovat ptáky. 
Vydejte se tedy pátrat do parku, nebo do města či obydlené ulice. Do Vánoc je
chvilka, proto začneme vánočním úkolem.
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2.Téma: Ekosystémy města a parku

Vyhlédněte si v parku vhodný strom a ozdobte jej jako svůj oddílový vánoční
strom. K nazdobení můžete využít přírodniny - jablíčka, buráky navlečené na
provázku, ořechy (třeba i nastříkané zlatou barvou), lojové koule bez síťky,
nabarvené šišky...inspiraci najdete třeba v Duhových listech.
Nebo k nazdobení využijte odpadový materiál - hliníkové kapsle od kávy
(vytvoříte zvonečky), nepotřebná ozdobená CD...
Před Vánocemi se tu Váš oddíl nebo kroužek může sejít, zazpívat, rozsvítit
prskavku, nebo si předat nějaký dárek

Detektivní pátrání po
"mikroekosystémech" ve městě
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Ptáci ve městě - pozorujte,
přikrmujte, ale víte jak na to? -
návod na lojovou kouli "v proutí"  

Najdi ptáčka - hledací hra do
parku

Stínohra v parku - aktivita pro
skupinu

 Oddílový vánoční strom - ani
strom v květináči není dost
EKO - lepší je ozdobit ten živý 

Můžete se těšit na tyto
úkoly:

1.Oddílový vánoční strom

Park a město

Duhové listy - kresby pod
lampou, návody na ozdoby z
přírodnin, origami veverka 

2. Stínohra v parku

Brzy se stmívá a toho my umíme využít. Pokud se i váš oddíl schází odpoledne,
kdy už začíná být tma, můžete si vyzkoušet stínové divadlo.
Jak na to? 
V parku natáhněte mezi dvě větve provaz a pomocí kolíčků na prádlo na něj
přicvakněte bílé prostěradlo. Jako kulisy můžete využít materiál nalezený v
parku. Špendlíky lze na prostěradlo připevnit listy např. do tvaru slunce, klacek
využijete jako meč…Potom už stačí jen svítit baterkou a rozehrát příběh.
Motivace - vymyslete příběh,který se mohl v parku odehrát, předveďte zvířátka,
nebo hádejte jen sami sebe, zahrejte pantomimu ze života, pohádku, reklamu... Martin Kadala Hvězdová 10,602 00 
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Ptáci žijí na naší planetě již nejméně 150 milionů let. Domy se zahradou
(města) tu však stojí jen několik málo tisíc let. Zahrady bývají součástí
města či venkova. Dokonce i v centrech měst, utvářených člověkem a
přizpůsobených jeho potřebám, vždy žijí nějací ptáci.
V mnoha městských parcích jsou vhodné podmínky pro život různých
druhů ptáků. Procházka parkem se tak vyplatí i v zimě. Také na
starých hřbitovech najdeme mnoho starých stromů, které jsou jednak
hnízdištěm některých druhů ptáků, ale také zásobárnou hmyzu -
potravy pro ptáky.
Zatímco centra měst a parky k návštěvě přímo lákají, nepoužívané
kolejiště a staré průmyslové areály či dokonce rumiště zůstávají
většinou mimo zájem lidí. A právě tam, kde se terén neupravuje a
rozlehlé plochy mohou zarůstat plevelem, najdeme mnoho dalších
druhů ptáků.
Pokud máte materiál a odvahu, můžete se pustit do výroby krmítka
nebo budky pro ptáky a potom pozorovat, kdo Vám na krmítko létá.
Můžete se tak stát součástí vědeckého výzkumu České ornitologické
společnosti "Ptačí hodinka", která proběhne 7.-9.1.2022 a má za cíl
zimní sčítání ptáků na krmítku (ptacihodinka.birdlife.cz)

zapomeňte na to, že krmivo jen tak
rozsypete (vlhkost, trus…), použijte krmítko

jen slunečnicová semínka nestačí
nabídněte také arašídy, konopná semínka,

tuk, ovesné vločky v loji
rozmístěte krmítka na několik stanovišť
krmítka umístěte bezpečně, aby se k nim

nepozorovaně nedostaly kočky

 
Pokud se rozhodnete pro zimní přikrmování ,
měli byste si dát pozor na několik věcí, abyste

ptákům spíše neublížili:
 

 
 

Lojová koule v proutí
 

Tuk je zdrojem rychlé energie, zrní a semena
vydrží déle. Jejich kombinace ve formě lojové

koule je pro sýkoru modřinku dobrou volbou. A
navíc ta naše je ekologicky nezávadná - není

totiž zabalená v plastové síťce.
Postup, jak ji vyrobit najdete v Duhových listech

 
 
 
 

Zimní přikrmování ptáků
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Duhové střípky - město a park

3. Ptáci ve městě

4.Najdi ptáčka - hledací  hra

Hra je vhodná do parku, nebo jiného místa ve městě, kde jsou keře.
Děti se rozdělí na 2 skupiny. Každá dostane sadu obrázků ptáků a stejný počet
kolíčků. Jejich úkolem je pomocí kolíčků (přicvaknout) v určené části parku -
nejlépe na keře - obrázky ptáků. Poté si skupiny vymění stanoviště a jejich
úkolem je všechny schované ptáky nalézt. Za každého nalezeného ptáčka je
bod. Další body je možné získat za správné pojmenování ptáků.
pomůcky: kartičky ptáků (zalaminované) a dřevěné kolíčky na prádlo.

Kartičky ptáků si můžete vytvořit sami - např.vytisknout z internetu, použít
sadu Našich 50 Ptáků, obrázky ptáků od nakladatelství Kupka...

Pokud byste se chtěli naučit i nějaké hlasy ptáků, můžete začít třeba u pěnkavy
pomocí písničky:
Zahrádka - od Pavla Helána
https://www.youtube.com/watch?v=X3MuJ-krcuY

5.Divoká příroda ve městě

Ekosystém města je v zimě hůře čitelný.  Upravené zahrady a parky se mohou
střídat se zapomenutými kouty a polorozpadlými domy. Vydejme se na
detektivní pátrání, kudy vlezla divoká příroda do města? Najděte ji tam, kde ji
nečekáte. “Vyhrála nad betonem?”, možná někde objevíte uchycenou břízu v
rozpadlém domě či zdi, škvíru v chodníku plnou mechu, rostlin, nebo podle stop
ve sněhu poznáte, kdo tu s námi ve městě ještě bydlí.

https://www.youtube.com/watch?v=X3MuJ-krcuY


Duhové střípky - město a park

6. Duhové listy

Omalovánka pod lampou - pusťte se do omalovánky ptáků,
tentokrát ale trochu jinak. Pokuste se o to venku ve světle pouliční
lampy. Nejlépe té se žlutým světlem. Pastelky mají pod takovou
pouliční lampou trochu jiný odstín barev. Pokud si později
prohlédnete stejný obrázek doma, nebo na denním světle, možná
budete překvapeni.

Vánoční ozdoby z přírodnin z parku - inspirujte se návody na
ozdoby - anděl z klacíku a korálku, dotvořený zbytkovým
materiálem, např.křídla z pírka, bílé stuhy, látky, nebo nažek
javoru, závěsná ozdoba se šiškami, ozdoby z ořechů nebo klacíků,
jednoduché nasušené ozdoby z kůry pomerančů a další přírodní
ozdoby. Pokud byste naopak chtěli použít na ozdoby věci k
recyklaci, budou pěkně vypadat např. zvonečky z prázdných
hliníkových kapslí od kávy

Origami Veverky - jedno ze zvířat, které jsou v zimě dobře
pozorovatelné ve městě jsou veverky. V místě, kde se dají často
pozorovat jim můžete nasypat ořechy. Ale výzvou může být i
poskládat origami veverky podle návodu v duhových listech. Pro
mladší máme jednodušší variantu.

Lojová koule bez síťky - Využijte náš návod a vytvořte držák na
lojové koule pro ptáky. Můžete pak vyhodit plastovou síťku, díky
které každý rok umře několik ptáků, kteří v ní uvíznou.

Duhové listy pro Vás mohou být inspirací k tvoření:

Duha k vybarvení

Současně s prvním zadáním Duhových střípků jste si mohli stáhnout z
internetových stránek duhu.
Pokud jste splnily některé z úkolů zadaných k minulému ekosystému lesa,
mohli jste si vybarvit první část duhy.
Za splnění dnešních úkolů si můžete vybarvit další část. Budete mít tedy
vybarvenou už polovinu duhy. 
Do každé části si můžete vepsat úkoly, které jste splnily, které vás bavili, nebo
třeba v heslech, co jste při nich zažili.

Uzávěrka druhého úkolu je: 
31.1. 2022

 
Adresa pro odeslání fotek z úkolů:

sekce.brdo@brontosaurus.cz 
 

Zpravodaje a přihlášky jsou na adrese:  
duhovestripky.brontosaurus.cz


