
 

 

22 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi. Kontynuując zagadnienia poświęcone przyrodzie 

prezentujemy dzisiaj informacje o: 

 

9 Maj – Światowy Dzień Ptaków Wędrownych 

 

 

 Święto zostało ustanowione w 2006 roku przez Program Środowiskowy Organizacji 

Narodów Zjednoczonych. Ma na celu promowanie ochrony ptaków wędrownych, głównie 

zagrożonych wyginięciem.  

 

 Choć ludzie zauważali jesienne znikanie i wiosenne pojawianie się ptaków, to przez 

długi czas nie wiązano tego zjawiska z migracjami. Wierzono np., że ptaki przechodzą sezonową 

reinkarnację zamieniając się w inne gatunki, albo jak w przypadku jaskółek, że hibernują ukryte w 

w mule na dnie jezior.  

 Ogromny wkład w poznanie tras migracji wniosło zapoczątkowane pod koniec XIX w 

obrączkowanie ptaków. Nadal jest to jedna z najbardziej popularnych metod badania życia 

ptaków. Obrączki zakłada się na nogę, a w przypadku większych gatunków, jak łabędzie czy gęsi  – 

na szyję, stanowią one rodzaj dowodu osobistego, pozwalającego zidentyfikować ptaka   

gdziekolwiek nie poleci.  

 

 

 

 

Ważne elementy migracji:  

 Ptaki przed wędrówką muszą zgromadzić zapasy tłuszczu, który będzie cennym źródłem 

energii podczas lotu, dlatego intensywnie żerują; 

 Ważny jest stan upierzenia - pióra umożliwiają ptakom przetrwanie ekstremalnych 

temperatur, chronią przed deszczem i zapewniają siłę nośną.  

 W zależności od gatunku i warunków terenowych ptaki wędrują dniem lub nocą. W ciągu 

dnia wędrują ptaki oswojone z otwartą przestrzenią, potrafiące umknąć w powietrzu atakom 

drapieżników, lub gatunki leśne (np. sikory czy raniuszki), które lecąc na małych 



 

 

wysokościach, w przypadku zagrożenia mogą szybko ukryć się w zadrzewieniach. Nocne 

wędrówki natomiast zmniejszają zużycie wody (jest to szczególnie ważne podczas przelotu 

nad pustynią). 

Jak ptaki planują podróż? 

Ptaki lecąc nocą orientują się względem położenia gwiazd, za dnia kierują się położeniem słońca. 

Część gatunków potrafi nawet rejestrować pole magnetyczne ziemi dzięki maleńkim ziarenkom 

magnetytu w głowach.  

Terminem wylotu i kierunkiem migracji kieruje wewnętrzny zegar. Jest to wiedza, z którą ptaki 

przychodzą na świat – dzięki niej młode i niedoświadczone osobniki, odbywające wędrówkę 

pierwszy raz w życiu, wiedzą którędy i gdzie udać się na zimowisko.  

 

 

Ptaki wędrowne – czy znasz je wszystkie? Przyporządkuj zdjęcie do nazwy gatunkowej ptaka. 

 Bocian biały 

 Gęś gęgawa 

 Jaskółka dymówka 

 Żuraw 

 

 

 

 

 

 



 

 

A teraz kilka ciekawostek   
 

 

ZAGADKI O WODZIE. 

1. Gdy go długo nie ma 

Wszyscy narzekają, 

a gdy przyjdzie, pod parasol  

przed nim się chowają  

 

2. Do suchej nitki moknie nieraz 

gdy po kąpieli ciało wycierasz.   

 

3. Zimny, biały z nieba leci,  

bardzo go lubicie dzieci. 

A gdy słońce mocniej grzeje,  

to się woda z niego leje.   

4. Zwykle się rozlewa, leje, 

czasem jak kamień twardnieje. 

Bez niej trawy usychają,  

a zwierzęta umierają.   

5. Co to za zagadka: 

woda twarda, gładka?   

 

6. Jak ten przedmiot się nazywa? 

Jest za mały, by w nim pływać  

Lecz, gdy woda z kranu ciurka 

Biorę kąpiel, daję nurka.   

 

7. Podczas pogody 

błękitem się  . 

A podczas sztormu 

burzy się i pieni.  

 

8. Spogląda z wysoka 

na kurki na wannę. 

Gdy go używasz 

udaje fontannę.   

 

9. Tęsknię do was niesłychanie,  

Pamiętajcie więc o..............   

 

 

 

„PRZYGODY  KROPLI  WODY” 

 

Jedna Kropla pewnej środy wyskoczyła z wiadra wody 

I ruszyła w świat daleki całkiem sama, bez opieki. 

Biegnie Kropla po podwórzu, na podwórzu-pełno kurzu. 

Kroplę zaraz kurz zakurzył, no a Kroplom kurz nie służy. 

Z Kropli czysta jest osoba, Kropli kurz się nie podoba. 

Brudna jestem! Już nie błyszczę! 

Może w pralni mnie oczyszczą? 

Jestem więźniem! 

Chyba uschnę ze zmartwienia! 

Ale co to? Coś się zmienia. Słońce praży jak w południe, 

Kropla kurczy się i chudnie. Co się stało ? Czy to czary? 

Kropla już jest smugą pary. 

 

 

CZY WIESZ, ŻE....? 

 

 Kości ludzkie w 31% składają się z wody. 

 

 Meduza i ogórek to w 95% woda.  

 



 

 

 

 

 

 Przeciętnie mieszkaniec Europy zużywa około 200 litrów wody dziennie.  

 

 Woda występuje w 3 stanach skupienia. 

 

 

 

 

 

 Woda na świecie: morza, oceany, rzeki, jeziora, lodowce, bagna.... 

 

 

Morze Andamańskie, Wyspa Poda, Tajlandia 



 

 

 

 

 

 

 

          Opracowała: Anna Cios  

Jeziora Plitwickie, Chorwacja 

 Lodowiec na Antarktydzie 


