Hledání v přírodě (květen, červen)
¨

Máme tu nejpestřejší jarní měsíc a začínající léto, na které se všichni tak těšíme!
Koberce květů bzučí svými návštěvníky a ty správné louky lákají desítky druhů motýlů.
Objevují se první ptačí mláďata a některá se již učí létat. Ve vodě můžeme pozorovat
žabí pulce a larvy vážek.
Pojďme do přírody! Do parku, k vodě nebo do lesa.
Zkusme něco zajímavého najít, pozorovat, nakreslit nebo vyfotografovat.
Zdokumentované pozorování nám můžete poslat na adresu panda@ddmolomouc.cz
a všichni badatelé obdrží pěkné samolepky zvířat a další drobné ceny.

Tipy k pozorování
Rozkvetlá louka

Kvetou pryskyřníky, upolíny, kohoutky, rdesna, zvonky, kosatce, orchideje a přidávají se
další a další. Kolik druhů květin najdete? Která z nich láká nejvíce hmyzu? A která nejvíc
voní?

Dům dětí a mládeže Olomouc • tř. 17. listopadu 47, 771 74 Olomouc
585 223 233 • ddm@ddmolomouc.cz • IČ 000 96 792

Lesní kouzla

Také můžete v lesním stínu hledat tajemné rostliny. Nechte se okouzlit mechovými
polštáři, pučícími kapradinami a přesličkami, mezi kterými se kdysi dávno procházeli
dinosauři. Zkuste najít jejich dnešní obyvatele. Želvušky, plže, chvostoskoky … budete
potřebovat lupu.

Ptačí hnízdění a mláďata

Někteří ptáci teprve dostavují hnízda a jiní už sedí na vejcích. Další druhy již krmí
mláďata, některá již posedávají v trávě nebo na větvích a netrpělivě zkouší svoje křídla.
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Ovocné dřeviny

Rozkvetla celá krajina a tak krásně voní! Těšíme se na ovocné dary přírody.
Víte, které ovocné stromy vykvétají jako první a které poslední?
Které se sklízejí již v červnu? A která barva jejich květů je nejčastější?
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