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Wiosenne powroty ptaków
Niektóre ptaki nie lubią zimy, dlatego jesienią odlatują do cieplejszych 
krajów. Wiosną powracają do Polski, gdzie budują gniazda, składają 
jaja i wychowują młode. Z niecierpliwością czekamy na ich powrót, 
bo to znak, że nareszcie nadeszła wiosna.

Bociany wracają już w marcu i na 
początku kwietnia. Zamieszkują 
głównie w pobliżu wilgotnych łąk, 
jezior i rzek, gdzie łatwo mogą 
znaleźć pożywienie. Nie unikają 
ludzi. Często zakładają gniazda 
na wsiach i w małych miastach.

Powrót skowronków zwiastuje 
nadejście wiosny. Ich śpiew słychać 
nad polami i łąkami.

Kukułka znana jest z podrzucania 
jaj do gniazd innych ptaków. 
Troskliwe matki nieświadomie 
opiekują się kukułczym pisklęciem.
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Jaskółka jest uważana za zwiastun 
wiosny, ale wraca dopiero 
w kwietniu lub nawet w maju. 
Często buduje gniazda w otoczeniu 
człowieka – gnieździ się na 
balkonach, strychach, budynkach 
gospodarczych.

Żurawie odlatują i wracają 
w charakterystycznych kluczach. 
Zaraz po powrocie rozpoczynają 
budowę lub naprawę gniazda.

Czajki to piękne ptaki. Wracają do 
Polski bardzo wcześnie, bo już 
w lutym i w marcu.
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Polecenia	uzupełniające

• Jakie ptaki zostały przedstawione na zdjęciach?
• Które z tych ptaków można zobaczyć wczesną wiosną?
• Czy znasz nazwy innych ptaków, które wiosną przylatują do Polski?
• Czy ptaki są pożyteczne dla przyrody? Dlaczego?
• Razem z koleżankami i kolegami z klasy wykonaj plakat o wybranym ptaku. Poszukaj potrzeb-

nych informacji w książkach, albumach i internecie.


