Kochani dziś z okazji Międzynarodowego Dnia Ptaków, który był 1 kwietnia kilka ciekawostek o bocianach.
Prawie każdy Polak traktuje bociana białego jako ptaka, który bez wątpienia jest symbolem Polski. Ten duży biało-czarny ptak z długim czerwonym dziobem,z czerwonymi nogami w naszych głowach bezsprzecznie utożsamia umiłowanie do ojczyzny. Dowodem na to mogą być wiosenne powroty tych ptaków. Przecież tam gdzie zimują mają zdecydowanie cieplej i jedzenia pod dostatkiem, a jednak co roku koło połowy marca wracają do Polski. W tym roku było troszkę inaczej, pierwsze bociany widziano już 19 stycznia, czego powodem mogła być bardzo ciepła zima.
A teraz kilka mitów na temat bocianów.
Mit 1: Głównym składnikiem diety bocianów są żaby.

Fakt 1: Owszem bociany białe zjadają żaby, ale tylko w sytuacjach kryzysowych, kiedy nie mają dostępu do innego, bardziej kalorycznego pokarmu. Jednak głównym elementem diety bocianów białych są drobne gryzonie.

Mit 2: Bociany zawsze wracają do tego samego gniazda.

Fakt 2: Kolejny mit. Owszem bociany białe mogą przez wiele lat wracać do tego samego gniazda, ale nie muszą. Otóż okazuje się, że to samo gniazdo w kolejnych sezonach może być zajęte przez inne pary. Tutaj działa zasada „kto pierwszy, ten lepszy”. 

Mit 3: Bociany białe są sobie wierne przez całe życie.

Fakt 3: To stwierdzenie nieprawdziwe. Bociany są jednymi z najbardziej rozwiązłych ptaków. Zarówno samiec jak i samica podczas sezonu lęgowego dopuszczają się zdrad. Kiedy samiec poleci na łąki, żeby upolować jakiś pokarm, inne samce wykorzystują ten moment. Gorzej kiedy do gniazda wróci przypisany jej samiec, wtedy może dojść do ostrej bójki pomiędzy samcami. Ptaki łączą się w pary na jeden sezon.

Mit 4:  Bociany to troskliwi rodzice.

Fakt 4: Bociany białe podobnie jak i inne ptaki zajmują się swoimi młodymi. Nie ma tutaj jakiejś nadzwyczajnej relacji między rodzicami a pisklętami. 

Mit 5: Polska to królestwo bociana białego

Fakt 5: Ostatnie badania dowodzą, że najbardziej bocianim krajem na świecie jest Hiszpania, którą zamieszkuje 48 tys. par. Ornitolodzy dopatrują się przyczyn spadku liczebności bocianów w Polsce w coraz bardziej postępującej mechanizacji rolnictwa, prowadzącej do powstawania coraz większych upraw monokulturowych oraz zaniku łąk będących podstawowym miejscem żerowania tego gatunku.

Teraz kiedy lepiej poznałeś bociana i dowiedziałeś się kilku nowych rzeczy, spróbuj wykonać bociana z papieru, pomoże ci w tym krótki film instruktażowy https://www.youtube.com/watch?v=fAByCGu-iag

Po wykonaniu pracy plastycznej pora na ruch, spróbuj ustać na jednej nodze jak bocian, zrób kilka podskoków, a teraz zmiana nogi. A teraz pomaszeruj jak bocian wysoko unosząc nogi. 
Jeżeli udało Ci się…. GRATULACJE!!!! 
Kochani w tym roku Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci przypada 2 kwietnia (czwartek)
To święto nieprzypadkowo obchodzone jest 2 kwietnia. W ten dzień, w 1805 roku urodził się słynny duński baśniopisarz Hans Christian Andersen, autor takich klasyków jak „Brzydkie kaczątko”, „Calineczka” czy „Królowa Śniegu”.
W tym dniu szczególnie zachęcamy do czytania książek. 

Mamy również dla Was zadanie domowe, poukładajcie wasze książki, zróbcie porządek na waszej półce z książkami. Wybierzcie waszą ulubioną książką i narysujcie jej bohatera. A dla starszych dzieci mamy propozycję, żeby do Waszej ulubionej książki dopisać dalszą część, można w formie pisanej albo obrazkowej albo komiksu. Wszystko zależy od Was, do DZIEŁA!




