No quintal e além
Projetar um
alimentador de pássaros
No inverno, muitos pássaros migram, ou se mudam, para partes mais quentes do mundo
para encontrar alimento e evitar o frio. Porém, nem todos os pássaros migram. Alguns ficam
na mesma área o ano todo. Durante o inverno, os pássaros podem ter dificuldade para
encontrar comida porque muitas plantas perdem as folhas, as flores e as sementes. Ajude
essas aves e crie um alimentador de pássaros!
Desafio de alimentador de pássaros: Você consegue criar um alimentador de pássaros que
pode ser reabastecido, tenha um lugar para os pássaros pousarem e possa ser pendurado em
uma árvore?
Do que você precisa:
• Materiais de construção. Verifique seu lixo seco ou suprimentos de artesanato em busca
de itens como copos de plástico, garrafas, potes de iogurte, lascas de madeira, corda/fio,
palitos de picolé ou hastes de chenille.
**Observação: considere o clima para ajudar as crianças a terem sucesso. Por exemplo,
papelão e papel podem não ter uma boa sustentação para um alimentador de pássaros.
• Tesoura
• Cola ou fita
• Furador
• Cereal (Cheerios) ou semente para pássaros
O que você faz:
• Colete seus materiais.
• Use suas habilidades de resolução de problemas para
projetar um alimentador para pássaros que possa ser
reabastecido, tenha um lugar para um ou mais pássaros pousar e possa ser pendurado
em uma árvore ou coluna. Quantos pássaros podem comer em seu alimentador? Ele
comportará mais de um pássaro? Como você vai pendurá-lo? O que acontecerá se um
esquilo quiser fazer um lanchinho? Você acha que ele comportará um esquilo?
• Outra atividade divertida para alimentar os pássaros é criar um cordão de cereal e
frutinhas. Crianças, e adultos, adoram essa atividade. Enrole um pedaço comprido de
cordão em uma agulha plástica ou adicione um pouco de fita à ponta de um cordão
para ajudar os materiais a deslizarem mais facilmente e incentive as crianças a adicionar
cereais e frutinhas. Você consegue criar uma imagem com o alimento? Então amarre-o e
pendure-o em uma planta ou gradil para pássaros.
• Experimente com diferentes materiais. Tente fazer mais de um alimentador e veja se
pássaros diferentes são atraídos para alimentadores diferentes.
Descubra mais atividades para fazer em casa em http://discoveryacton.org/discovery-home.
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