
30 kwietnia - Dzień Konia

„Konie są najbardziej wszechstronnymi ze wszystkich zwierząt, które ludzie

kiedykolwiek oswoili, i w ogromnym stopniu przyczyniły się, i nadal

przyczyniają się do rozwoju cywilizacji, społeczeństwa i gospodarki”- słowa

wypowiedziane przez dyrektora generalnego organizacji charytatywnej- Roly

Owersa.

Prawdopodobnie na terenie dzisiejszego Kazachstanu 3500 lat p.n.e.

udomowiono pierwsze konie. Jeszcze kilkaset lat temu prawie każde

gospodarstwo miało swojego konia, głównie do pracy na polu. Rozwój

przemysłu, wynalezienie silnika, samochodu spowodowało, że zmieniła się

rola koni. Teraz służą głównie w celach rozrywkowo-sportowych lub do

rehabilitacji czyli w tzw. hipoterapii.

Konie to wspaniałe i piękne zwierzęta i z pewnością zasługują na swoje

święto. Warto rozpocząć interesowanie się tymi niezwykłymi zwierzętami, od

poznania kilku ciekawostek na ich temat:

1. Konie są ssakami nieparzystokopytnymi. Do tej samej rodziny należą także

osły, tapiry i nosorożce oraz zebry. Naukowa nazwa konia to Equues caballus.

2. Popularne przysłowie mówi, że darowanemu koniowi, nie zagląda się w

zęby. Takie zaglądanie odbywało się, kiedy ktoś pragnął kupić konia,

ponieważ po zębach, można było rozpoznać stan zdrowia danego konia oraz

jego wiek. Konie posiadają 36 zębów, jeśli chodzi o samice oraz 40 zębów,

jeśli chodzi o samca.

3. Konie są długowiecznymi zwierzętami, dlatego średnia życia, wynosi

zazwyczaj od 25 do 35 lat. Jest to wystarczający czas, żeby zwierzę

dostatecznie mocno zżyło się ze swoim właścicielem. Najstarszy znany koń,

miał na imię Old Billy i żył aż 62 lata.

4. Konie to ssaki, więc ciąża przechodzi w ich przypadku, dokładnie tak samo,

jak w przypadku pozostałych przedstawicieli tego gatunku. Trwa ona około

11-12 miesięcy. Co ciekawe, młody źrebak zaraz po urodzeniu stawia swoje



pierwsze kroki. Dla porównania, ludzkim dzieciom zajmuje to zazwyczaj około

jednego roku.

5. Konie są dość dużymi zwierzętami, dlatego też sporo ważą. Dorosły koń

potrafi ważyć od 380 kilogramów, aż do 1 tony.

6. Koń potrafi biec z prędkością około 50 kilometrów na godzinę.

7. Istnieje jedna rasa koni, która nie dała się udomowić i nadal żyje jako dzikie

zwierzę. Jest to koń Przewalskiego.

11. Niezwykła budowa końskiej czaszki, w której gałki oczne umiejscowione

są po bokach, pozwalają mu widzieć obszar pod kątem około 300 stopni.

Można powiedzieć, że koń widzi niemalże naokoło głowy.

Więcej ciekawostek na temat koni znajdziecie na stronie:

https://fajnepodroze.pl/ciekawostki-o-koniach-dla-dzieci

W świetlicy uwielbiamy grać w planszówki, między innymi w Monopoly.

Wiecie, że jest również wersja konie i kucyki☺ Monopoly konie i kucyki to

gratka dla miłośników koni. Możecie wybrać jeden z kolekcjonerskich pionków,

może to być podkowa, wiaderko lub toczek. W tej kolekcjonerskiej edycji

będziesz miał szansę poznać różne gatunki koni i kucyków, kupić dla nich

siano, budować boksy i stajnie.

Dla chętnych umieszczamy poniżej kolorowanki. Miłej zabawy☺

https://fajnepodroze.pl/ciekawostki-o-koniach-dla-dzieci










Święto Narodowe 3 Maja

Przed nami jedno z najważniejszych świąt narodowych, ustanowione na
pamiątkę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W tym roku obchodzimy 230
rocznicę uchwalenia tego niezwykle ważnego dokumentu.

W związku z tym mamy dla Was przygotowaną okolicznościową,
interaktywną prezentację:

https://view.genial.ly/607df5f8e7db140d9c5eed68

oraz grę dobble:

https://view.genial.ly/607e99b1b25c590da39b77bf?fbclid=IwAR3esku_6qD9T
qc2Ka3MC9JiSWr-QlXiPrP6QE2Dw2Lse4iY6zMuZY7fyns

https://view.genial.ly/607df5f8e7db140d9c5eed68
https://view.genial.ly/607e99b1b25c590da39b77bf?fbclid=IwAR3esku_6qD9Tqc2Ka3MC9JiSWr-QlXiPrP6QE2Dw2Lse4iY6zMuZY7fyns
https://view.genial.ly/607e99b1b25c590da39b77bf?fbclid=IwAR3esku_6qD9Tqc2Ka3MC9JiSWr-QlXiPrP6QE2Dw2Lse4iY6zMuZY7fyns


Układ Słoneczny
Czy są tu osoby zafascynowane kosmosem? Jeśli tak, to mamy dla Was
super zabawę - pełną przygód podróż po układzie słonecznym :)

https://view.genial.ly/5fc5522a74ef7b0d20764768

https://view.genial.ly/5fc5522a74ef7b0d20764768


Przepis na duże bańki mydlane

Do przygotowania płynu będą potrzebne:

● 4 litry wody zdemineralizowanej (sprawdza się lepiej niż kranówka);
● 400 ml. płynu do mycia naczyń (najlepiej Fairy) - płyn dodajemy do

wody, nie odwrotnie, żeby nie wytworzyła się piana;
● 2 łyżki gliceryny;
● 2 patyki najlepiej dwumetrowe, ale mogą być też krótsze;
● bawełniana (koniecznie bawełniana) tasiemka.

Składniki płynu delikatnie ze sobą mieszamy i odstawiamy na 24 godziny.
Sprzęt do puszczania baniek związujemy w ten sposób:

Ze sprzętem wychodzimy na zewnątrz :) Im
więcej przestrzeni tym lepiej. Podobno idealna
pogoda do puszczania baniek, to czas tuż po
deszczu przy pochmurnym niebie. Świetnie
też puszcza się bańki przy bardzo delikatnym
wietrzyku. Im wiatr większy tym trudniej.
Jeśli bańki wychodzą zbyt delikatne można
dodać jeszcze trochę gliceryny oraz do kilka
łyżeczek żelatyny rozpuszczonej w ciepłej
wodzie. Udanej zabawy!!!

Żródło: mamadomowa.pl



Wiosenna praca plastyczna Forsycja

Każdy sposób na przywołanie wiosny jest dobry. Soczyście żółte
forsycje zawsze kojarzą się z pierwszymi promieniami słońca i wiosną.
Dziś przedstawiamy Wam prosty sposób na pracę plastyczną - forsycja
metodą stempelkowania.

Do wykonania pracy potrzebujecie: białą kartkę format A4, żółtą farbę,
brązową farbę, drucik kreatywny lub wycięty szablon kwiatu forsycji.

Na kartce za pomocą pędzla, patyka lub palca malujemy brązowe
gałązki. Następnie drucik kreatywny wyginamy tak, aby powstał kwiat forsycji
z czterema płatkami. Dobrze widać to na zdjęciach poniżej. Tak przygotowany
stempelek maczamy w żółtej farbie i stemplujemy kwiaty na naszych
gałązkach. Jeśli nie macie drucika kreatywnego podobną pieczątkę można
wyciąć z kawałka kartonu, ziemniaka lub słomki do picia napojów. Najlepiej
jednak sprawdzają się druciki. Środki kwiatów można dodatkowo przyciemnić
delikatnie stemplując je zamoczonymi w brązowej farbie palcami.

Źródło: blog “Moje dzieci kreatywnie”


