Środowisko naturalne w Stanie Illinois: Ptaki
Nie musimy podróżować do egzotycznych miejsc, aby zobaczyć fascynujące rośliny
i zwierzęta, o których możemy się wiele nowego nauczyć! Stan Illinois jest domem dla
różnych gatunków ptaków, które można znaleźć tak blisko, jak w naszym ogrodzie, lokalnym
parku albo na szkolnym placu zabaw. Dowiadując się czegoś nowego o ptakach, przedszkolaki mogą
jednocześnie osiągnąć poziom zgodny z normami rozwojowymi wyznaczonymi przez Illinois Early
Learning and Development Benchmarks 2.C.ECa, 10.A.ECb, 10.B.ECa, 11.A.ECa, 12.A.ECa, 12.B.ECa i
12.B.ECb.

Sięgnij do różnych źródeł, żeby dowiedzieć się więcej na temat ptaków.

 Poproś bibliotekarza o pomoc w znalezieniu książek na temat ptaków, magazynów
przyrodniczych, płyt kompaktowych i kaset wideo, oraz stron internetowych, którymi potem
możesz się podzielić z dziećmi.
 Zamów darmowy plakat na stronie internetowej Departamentu stanu Illinois (Illinois
Department of Natural Resources) poświęcony ptakom w stanie Illinois. Możesz także zamówić
na tej samej stronie internetowej “Zestaw poświęcony ptakom stanu Illinois”, który zawiera
płyty z dźwiękami ptaków, modele jajek ptasich, i inne tego typu rzeczy. Po więcej szczegółów,
sięgnij na stronę: https://www.dnr.illinois.gov/education/Pages/ItemsForLoan.aspx.

Powiększaj swoją wiedzę na temat ptaków razem z dziećmi.

 Zapytaj się dzieci: „Co wiecie na temat ptaków?” „Jak można odróżnić ptaka od psa albo
ryby?” Ułóż listę potencjalnych tematów albo listę pytań i komentarzy dzieci odnośnie ptaków.
 Wybierz się z małą grupą dzieci na dwór. Poproś je, aby w ciszy obserwowały i słuchały
ptaki dookoła. Poszukaj śladów ptasich stóp na ziemi albo na śniegu. Pomóż dzieciom
zidentyfikować ptaki używając do tego odpowiednich materiałów takich jak: plakat
zatytułowany Znane Ptaki w stanie Illinois lub inne kolorowe zdjęcia ptaków.
 Słuchaj z dziećmi każdego dnia fragmentów z płyty z dźwiękami różnych gatunków ptaków.
 Zaproś do klasy lokalnego eksperta, który mógłby odpowiedzieć dzieciom na pytania odnośnie
ptaków. Centrum przyrodnicze lub inna tego typu organizacja może być pomocna w znalezieniu
takiego eksperta. Poproś dzieci o przygotowanie pytań, zanim taki ekspert pojawi się w klasie.

Przyjrzyj się bliżej ptakom.

 Pamiętaj o tym, że na to, by posiadać pióra ptaków dzikich, ich gniazda albo ich jaja, musisz
mieć specjalne pozwolenie. Dzieci mogą oglądać i dotykać tego typu przedmioty w centrum
przyrodniczym albo muzeum.
 Dowiedz się, czy lokalny park albo rezerwat leśny doglądają zranione dzikie ptaki. Jeśli tak,
dzieci mogłyby odwiedzić takie miejsce i mogłyby narysować albo sfotografować znajdujące
się tam ptaki.
 Kup pióra w sklepie i pozwól dzieciom przyglądać się im bliżej za pomocą szkła
powiększającego. Poproś dzieci, aby narysowały pióro ptaka z detalami.
 Jeżeli twój przełożony się zgodzi, powieś karmniki tam, gdzie dzieci mogą je zobaczyć.
Umieść w karmnikach odpowiedni dla ptaków pokarm, a nie okruchy chleba. Pomóż dzieciom
zanotować, jakie ptaki i kiedy odwiedzają rozwieszone karmniki.

Zachęć dzieci do prezentacji tego, czego nauczyły się o ptakach.

 Zaopatrz dzieci w plastelinę, drut, papier i inne tego typu materiały tak, aby mogły zrobić
modele ptaków, ich piór, gniazd, jajek i śladów ptasich stóp.
 Zaoferuj dzieciom dzwonki, cymbałki lub klawiaturę tak, aby mogły spróbować odtworzyć
dźwięki wydawane przez ptaki.
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