22 marca - KATEGORIA 2
ZADANIA
Wybierz dowolne drzewo (liściaste, iglaste, owocowe, młode, stare, w pobliżu domu,
w parku, ogrodzie, sadzie itd.).
Zrób zdjęcie drzewa lub je narysuj - jak wygląda w marcu lub na początku kwietnia.
Odgadnij nazwę drzewa.
Jeśli na początku nie wiesz co to za drzewo, poczekaj do pierwszych listków i na podstawie
porównania liścia do drzewa w książkach, np. dostępnych w bibliotece (w Oddziale dla Dzieci
i Młodzieży) odgadniesz jego nazwę.
Nazwę możesz wpisać do albumu w dowolnym miesiącu, czasami lepiej poczekać i upewnić
się, czy jest prawdziwa.
Jak już wiesz co to za drzewo, poszukaj jego nazwy łacińskiej.
Możesz dać swojemu drzewu imię.
Np. najstarszy dąb w Polsce nazywa się Bartek.
Scharakteryzuj wygląd drzewa
- pokrój, czyli jaką ma koronę (np. świerki są trójkątne w pokroju)
- przybliżony wiek (przydatne będą konsultacje z dorosłymi)
- wysokość oraz obwód drzewa na wysokości ok. 1 metra. Jeśli ma więcej niż jeden pień,
zaznacz to w swoim albumie i zmierz najgrubszy.
- korę - przykładając kartkę do pnia drzewa i zarysowując ją kredką, możesz ukazać strukturę
kory. Kartkę wklej do albumu.
Zwróć uwagę jakie zwierzęta (np. ptaki) siadają na twoim drzewie. Może jest na nim karmnik
lub budka lęgowa? A może widać gniazda na drzewie?
Być może w późniejszym czasie, uda ci się podejrzeć do jakich ptaków należą.
ZAGADKA:
1. Jakie drzewa rosły na planecie Małego Księcia?
(Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę)
2. W jakiej powieści Henryka Sienkiewicza
występuje takie samo drzewo jak na planecie Małego Księcia i jak je nazywano?
Możesz narysować to drzewo, wkleić zdjęcie takiego drzewa lub spróbować je opisać.
Jeśli nie wiesz jak ma wyglądać album, zobacz jego WZÓR. Kartki możesz wydrukować,
uzupełniać, a potem połączyć i zrobić okładkę. Schemat albumu dostępny będzie także
w bibliotece. Oczywiście możesz zrobić album zupełnie po swojemu, pamiętając jednak
o formacie (A4, poziomy lub pionowy) i wszystkich poleceniach.
Ciąg dalszy: 20 kwietnia br.

