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Od 2006 r. w maju obchodzimy Światowy
Dzień Ptaków Wędrownych.

Celem święta jest promowanie ochrony
wędrujących ptaków na całym świecie,

szczególnie tych zagrożonych wyginięciem. 
Migracje to dla ptaków ogromne wyzwanie

– wyruszając w drogę ryzykują życie,
niestety nie wszystkim ptakom udaje się

dotrzeć do celu.



Z okazji tego święta przygotowałam dla Was
ten pakiet kart i zabaw. Mam nadzieję, że

zachęci on Was do poznania tych
niezwykłych ptaków, które zwiastują

nadchodzącą wiosnę.
Dobrej zabawy!



W ę d r ó w k i
p t a k ó w



Bocian biały
Bociany przylatują do naszego kraju
 pod koniec marca. Na przełomie sierpnia 
i września gromadzą się w duże stada 
(zwane "sejmikami" bocianimi), a następnie odlatują do
tropikalnej Afryki. Nasze bociany lecą przez cieśninę
Bosfor, Bliski Wschód, Sudan, Etiopię, Ugandę, niektóre
zaś kontynuują wędrówkę  dalej przez Kenię, Tanzanię,
Malawi i Zambię. Najwytrwalsze docierają aż do Zimbabwe
i RPA. Przypadki zimowania pojedynczych osobników w
kraju dotyczą bocianów chorych lub osłabionych, które nie
mają siły by ruszyć w drogę.



Żurawie przylatują do Polski wcześnie. 
Pierwsze osobniki pojawiają się na 
przełomie lutego i marca. Po odbyciu lęgów i zmianie
upierzenia, na przełomie sierpnia i września,
gromadzą się wielkimi stadami na miejscach
jesiennych zlotów, głównie na Pojezierzu Mazurskim i
Pomorzu. Żurawie z zachodniej części Polski odlatują
przeważnie do Hiszpani i Tunezji, te ze wschodu
kierują się do Turcji, Iraku, Iranu i Egiptu.

Żuraw



Czajki przylatują do nas 
w lutym lub marcu.
Po odbyciu lęgów, zazwyczaj na przełomie maja
i czerwca, czajki zaczynają się  przegrupowywać  i
łączyć w większe stada. Czas odlotu jest bardzo
zróżnicowany i rozciągnięty w czasie. Może trwać
od końca lipca do końca listopada (najwięcej ptaków
odlatuje w październiku). Czajki zimują w Europie
Zachodniej i basenie Morza Śródziemniego.

Czajka



Szpaki przylatują wcześnie, bo już na początku
marca. Po odbyciu lęgów gromadzą się w ogromne,
koczujące stada, liczące czasem dziesiątki a nawet
setki tysięcy osobników. Żerując mogą one czynić

spustoszenia w sadach, nocują natomiast
przeważnie w trzcinowiskach. Termin odlotu
szpaków uległ zatarciu, gdyż coraz więcej ich

zimuje w kraju, szczególnie w dużych miastach.

Szpak



Przylatuje jako jeden z najwcześniejszych ptaków.
Pierwsze stada pojawiają się już w połowie lutego.

Odlatuje na przełomie września i października.
Wędruje zazwyczaj w dużych stadach (nawet do 

1000 osobników). Zimuje w basenie Morza
Śródziemnego. Nieliczne ptaki pozostają na zimę 
w kraju - na polach zachodniej Polski corocznie

spotyka się stadka zimujących skowronków.

Skowronek
polny



Kolorowanki



Bocian biały



Szp
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Skowronek

Żródło:http://www.mamydzieci.pl/ikolorowanki/skowronek-ptaszek/  



Żur
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Czajka
Żródło:edupics.com  



Karty z zadaniami



Bocian białyŻuraw
Połącz cień z nazwą ptaka.



Doprowadź bociana do myszy.



Poprowadź żurawia po linii 
do dżdżownicy.



Ile ptaków jest na obrazku?



Pokoloruj Polskę i Hiszpanię i zaznacz linią trasę
przelotu Żurawii.
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Co zabierzesz ze sobą, by obserwować ptaki?
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Skrzydlate zabawy



Zabawa nr 1
Dmuchanie piórka.

Postaraj się jak najdłużej utrzymać
piórko w powietrzu. To wcale nie jest
takie proste. Poproś, żeby ktoś liczył

czas, gdy piórko jest w powietrzu.



Zabawa nr 2
Słuchając "Wiosny" Vivaldiego biegaj po
pokoju lub w sali, rozłóż ręce na boki (to
Twoje skrzydła) i machaj nimi mocno w
rytm muzyki. W końcu chcesz dotrzeć do

Polski z odległych krain.



Zabawa nr 3
Jeśli masz mapę lub globus możesz
korzystając ze sznurka lub tasiemki

sprawdzić jak daleko muszą lecieć ptaki,
by dotrzeć do Polski. Jeden koniec

sznurka przytrzymaj na Polsce a drugi w
miejscu skąd ptak przyleciał. 



Zabawa nr 4
Czy umiesz tworzyć jaskółki z papieru?

Jeśli tak, zrób jaskółki z kolegami i
koleżankami i sprawdźcie która doleci

najdalej. Jeśli nie potrafisz złożyć
jaskółki z papieru - poproś mamę, tatę

lub nauczycielkę/nauczyciela. 



Zabawa nr 5
Postaraj się zaobserwować ptaki

wędrowne w Twojej okolicy. Uwierz mi, że
kiedy nauczysz się je rozróżniać

zauważysz, jak wiele z nich mieszka
naprawdę blisko Ciebie.



To już wszystko.
Mam nadzieję, że wspólne wędrówki z ptakami sprawiły Ci

dużo radości. 
Ptaki wędrując pokonują ogromne odległości, jest to dla
nich ogromny wysiłek i duże ryzyko. To niesamowite, że

zawsze wiedzą, kiedy wyruszyć i dokąd lecieć.
 

Jeśli zaciekawiły Cię ich wędrówki poszukaj więcej
informacji w książkach lub internecie i obserwuj ptaki.

Życzę Ci wspaniałych spotkań ze skrzydlatymi sąsiadami!
 

Hania Dzióbek


