
BOCIAN, którego już dobrze znacie. GNIAZDO bociany, budują ze słomy, z gałęzi, 

szmat i papierów. Może mieć ono nawet 2 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. Największym przysmakiem bociana są żabki wodne oraz trawne. 

    

JASKÓŁKA swoje gniazdo buduje przy ścianach pod dachami domów, stodoły, obory. 

Buduje je z błota, i śliny. Jaskółki dużo czasu spęczają w powietrzu latając, i podczas tego 

latania zjadają muchy, meszki i drobne owady.  

   

SKOWRONEK Tego ptaszka możemy rozpoznać po pięknym śpiewie. Jego śpiew jest 

wyjątkowo przyjemny dla ludzkiego ucha. Posiada na głowie krótki, utworzony z piór 

czubek, który najlepiej widać podczas stroszenia piór. Samica buduje gniazda na ziemi w 

najbardziej zarośniętych miejscach, ze źdźbeł traw i korzonków. W ich diecie znajdziemy 

pająki, dżdżownice, natomiast na jesień i zimę spożywają również nasiona traw i zbóż, a 

także zielone części roślin. 



   

A teraz zadanie dla Was: 

 Zamień się w bociana i tak jak on stań na jednej nodze,  
 Poszybuj jak jaskółka,  
 zaśpiewaj pięknie jak skowronek.  
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