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                  Żaby i bociany….. 
 
 
 

 

                   Bocian i żaba 
 

Przyszła żaba do bociana:  
– Chcę wyjść za mąż, proszę pana.  
Jestem w panu zakochana,  
chcę wyjść za mąż, chcę za pana! 

 
Bocian wzdrygnął się nerwowo.  
– Pani, żabo, ma coś z głową.   
A skąd takie przypuszczenie,   
że ja z panią się ożenię? 

 
– Pana pamięć, boćku, krótka,  
wszak uwielbiasz żabie udka.  
– Niech się pani nie ośmiesza!  
Połknął żabę i odleciał. 

 
 
  

 
 
Żaba myśli: Strzelił focha, 
ale z czasem mnie pokocha. 
Podpowiada mi rozsądek, 
że do serca przez żołądek. 
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Bocian - symbol szczęścia - 
obecnie znajduje się  pod ścisłą 

ochroną gatunkową.  
 

Bocian biały jest ptakiem stadnym.  
Zimuje w Afryce. 

Rozpiętość jego skrzydeł dochodzi 
do 2 m, a stojący ptak mierzy około 

80cm. 
  

Ma charakterystyczne długie, czerwone nogi i długi, czerwony dziób.  
Upierzenie białe z czarnymi lotkami.  

                                       Młode pisklęta są całkowicie pokryte białym puchem,  
natomiast mają  czarne dzioby i nogi. 

            W wysiadywaniu jaj biorą udział oba ptaki. 
 

                  Bocian jest ptakiem mięsożernym. 
Wachlarz jego pożywienia jest szeroki : 

koniki polne, szarańczę i świerszcze, dżdżownice, małe węże itp. 
 

Konstrukcję bocianiego gniazda tworzą patyki i gałęzie 
układane w formie pierścienia.  

Nieckę środkową, czyli wyściółkę, stanowi 
drobniejszy materiał: siano, słoma i perz.  

W budowę gniazda, a zwłaszcza w znoszenie 
materiału, zaangażowane są przede wszystkim samce. 

Często jednak samiec jedynie pomaga: 
przyniesione w dziobie gałązki składa na brzegu 
gniazda, by samica mogła je ułożyć w wybranym 

miejscu. 
Rozbudowywane i poprawiane każdego roku bocianie 

gniazdo po kilkudziesięciu latach osiąga znaczny 
ciężar (średnio 500 kg, a wyjątkowo nawet 2 tony).  

Jego średnica waha się od 90 do 200 cm, a 
wysokość może przekraczać nawet 2 m! 

 
Długość życia bocianów wynosi od 23 do 29 lat.  

W niewoli ptaki osiągały jeszcze dłuższy wiek i 
zdarzyło się, że nawet 30-letni ptak przystępował do 

lęgu.  
  

Charakterystycznym głosem jest klekot, który można 
usłyszeć w czasie powitania pary ptaków na 

gnieździe, ale także, gdy bocian jest zaniepokojony 
np. pojawieniem się przy gnieździe obcego bociana.  

Do wydawania tego głosu wygina szyję do tyłu 
tak, że głowę kładzie na grzbiecie . 

 
 



 
Wierzenia i przesądy….. 

 
Bocian biały zwiastuje wiosnę,  zgodnie z ludowymi 

wierzeniami, przynosi dzieci.  

 

“Bocian, bocian, długi nos,  

przynieś dziecko dam ci grosz”. 

 

Bociany zakładają gniazda w gospodarstwach dobrych, 

uczciwych i porządnych ludzi.  

Oddaje to dobrze przysłowie  

„Szczęśliwy dom, gdzie boćki są”. 

 

Jeżeli pierwszego ptaka spostrzeżemy w powietrzu, to pewne, że tego roku w pracy będzie 

się nam wiodło i przyleci do nas szczęście.  

Jeśli będzie stał na gnieździe lub łące, wtedy i pomyślność gdzieś się zatrzyma i do nas nie 

dotrze. 

 

Zadanie na dziś !!! 
 

 
 
 

Zróbcie bociana  
z talerzyka i łyżeczki 

plastikowej- 
Instrukcja na zdjęciu obok, a 

efekt końcowy poniżej   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Miłego dnia !!! 
Zespół wychowawców świetlicy 


