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Wiosna  lubi powroty. 

1. Rozwiążcie  rozsypankę  liczbowo - literową.                                                                                                          

Wykonajcie  działania i ułóżcie   liczby  od najmniejszej do największej a obok nich 

litery. Jaki wyraz one utworzyły? 

12 - 6 =    C                                                                                                                                                                

9  -  6 =    B                                                                                                                                                              

8 +  8 =     N                                                                                                                                                        

13 -  4=     I 

8  -  4 =     O                                                                                                                                                               

5  +  8 =    A 

 

2.Przeczytajcie  ciekawostki  o bocianach. 

Bociany to ptaki, które zna chyba każdy. Są one uznawane za klasyczny zwiastun nadejścia 

wiosny. Bociany na dachu domostwa to nie tylko błogosławieństwo w dzieciach, ale przede 

wszystkim pomyślność oraz szczęście pod wieloma względami. Unikają one domów, w których 

brak zgody i harmonii. Jeśli natomiast, nie zjawią się w dotychczasowym gnieździe, w kolejnym 

roku, wróży to nieszczęście. Istnieje jeszcze mnóstwo interesujących faktów na temat bocianów 

więc jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś jeszcze to koniecznie przeczytaj poniższe ciekawostki 

odnośnie bocianich zwyczajów.  
Średnia długość życia bociana wynosi od 8 do 9 lat. Istnieją jednak rekordziści, kt ym udało się 

przeżyć nawet trzydzieści lat. Śmiertelność wśr  bocian  jest dość wysoka. Najtrudniejszy jest 

pierwszy rok, jednak nawet pźniej wiele ptak  tego gatunku umiera.  

Gniazda bocianów, które powstają na dachach domów czy gospodarczych zabudowań czy tez na 

słupach linii elektrycznych, mogą narobić wielu szkód. Żeby nie dopuścić do zagrożeń, w 

zimowym okresie, gniazda są podnoszone, a następnie zamontowane  pod nimi zostają specjalne 

podesty, które mają za zadanie stabilizować całość i rozkładać równomiernie ciężar. Co roku, aby 

zachęcić bociany do budowy nowych gniazd w bezpiecznych miejscach, montuje się takie 

podesty w odpowiednich miejscach.    Bocian biały buduje gniazdo ze słomy, z gałęzi, łajna, 

szmat i papierów. Może mieć ono nawet dwa metry średnicy, gdyż każdego roku bocian 

powracający z Afryki łata gniazdo i tym samym je powiększa. Ich gniazda powstają najczęściej 

na wiejskich terenach, blisko terenów rolniczych. Mogą one ważyć nawet dwie tony. Samica 

bociana znosi zazwyczaj cztery jaja.    Żyją one w parach, jednak kiedy przychodzi czas na 

podróż do Afryki, zbierają się w wielkie stada. Podczas wędrówki mogą przelecieć nawet do 12 

tysięcy kilometrów. Bocian biały jest mięsożerny, żywi się szczególnie rybami, owadami, 

płazami, gadami, a także małymi ssakami i ptakami.                                                                                                                   

Chociaż biały i czarny bocian pochodzą z tej samej rodziny, to za sobą nie przepadają. Czasami 

odlatują wspólnie do Afryki. Bociany czarne gnieżdżą się na drzewach liściastych w lasach, przy 

rzekach, rozlewiskach wody i na terenach podmokłych. W gnieździe zbudowanym z trawy, mchu 



i gałęzi samica składa 3 – 4 jaja. Żywią się one żabami, drobnymi rybami i czasami gryzoniami. 

Bociany czarne raczej rzadko klekocą.  Bociany osiągają wzrost do 120 centymetrów, natomiast 

skrzydła mogą rozłożyć na szerokość 2 metrów. 

3.Namalujcie bociana farbami plakatowymi. Pamiętajcie o czerwonym dziobie i nogach. 

https://images.app.goo.gl/df8xB61NeFudak9WA 


