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Ptaki naj naj naj

t struś afrykański, do• Największym ptakiem jes
połowy szyi.
rosły człowiek sięga mu do
ibry, które są małe jak
• Najmniejsze ptaszki to kol
o skrzydłami, że widać
motyl. Ruszają tak szybk
y kielichach kwiatów,
tylko mgiełkę. Zawisają prz
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wypijają nektar i łapią ma
łyskują jak prawdziwe,
płatkach. Są kolorowe i po
latające klejnoty.
rybitwa czarnogrzbie• Najdłużej latający ptak to
y przez kilka lat.
ta. Potrafi latać bez przerw
łami koliber. Wykonuje
• Najszybciej rusza skrzyd
90 uderzeń na sekundę!
nauczyć papugi żako.
•Najwięcej słów mogą się
et kilkaset wyrazów.
Były takie, które znały naw

Ptaki mają doskonały
wzrok. Szczególnie
ważne jest to dla ptak
ów drapieżnych, które
z
dużych wysokości po
trafią dostrzec porusz
ającego się w trawie kr
ólika lub mysz i pikując
w dół złapać zdobycz w
swoje pazury. Najwięk
sze ptaki drapieżne to
kondory. Mogą rozłoży
ć
skrzydła na szerokość
trzech metrów!
Śmiesznie wyglądaj
ą ptaki brodzące.
Mają długie, cienkie
nogi, na których stoją
godzinami w płytki
ch błotach, wypatru
jąc pożywienia. Bocia
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chodzą na świat w in
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owanym przez samicę
.
Inne ptaki łączą się w
pary wabiąc samiczki
pięknym śpiewem. W
szyscy mówią, że słowi
ki
ślicznie śpiewają! Papu
gi popisują się, naśla
dując różne odgłosy, kt
óre słyszą wokoło.
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Ptaki rodzice

Ptaki wylęgają się z jajek. Rodzice wysiadują jaja,
aby zapewnić im ciepło i ochronić przed innymi zwierzętami. Małe ptaszki
najczęściej czekają na rodziców w gnieździe, krzycząc i piszcząc w niebogłosy, bo ciągle są głodne. Matka albo
ojciec latają w poszukiwaniu jedzenia dla siebie i dla nich. Wtedy małe pisklęta są narażone na różne niebezpieczeństwa. Nie wszystkie ptaki są takie troskliwe dla swoich dzieci. Kukułka nie buduje gniazda, tylko podrzuca swoje jaja do gniazd innych ptaków. Kukułczęta często zachowują się bardzo niewdzięcznie w gnieździe
swojego przybranego rodzeństwa. Zdarza się, że wyrzucają inne pisklęta z rodzinnego gniazda.

UWAGA! UWAGA! UWAGA!

konkurs
Mój pierwszy dzień w szkole!
Pocopotek po raz pierwszy ogłasza

Kochani moi Przyjaciele! Serdecznie zapraszam do konkursu, w którym do wygrania są książki, bo jakżeby inaczej, skoro mamy rozpoczęcie roku szkolnego! A w tych książkach są: teatrzyki z papieru, różnego
rodzaju łamigłówki, brudnopisy z różnościami, świat emocji, książki z wypychankami w 3D, gotowanie, bajki 5-minutowe, „Mały Saj”, album Zwierzogrodu i wiele innych ciekawych propozycji na jesienne wieczory.
Co macie zrobić, żeby otrzymać jedną lub dwie wybrane przez Was książkowe propozycje? Otóż, możecie
narysować, opisać, wykleić, wyrazić w wierszu lub każdej innej formie, jaka przyjdzie Wam do głowy, to, co
było najlepszego w pierwszym dniu pobytu w szkole lub co Was najbardziej zaskoczyło, albo niezwykłego
spotkało. Ten, kto chce, może dołączyć np. zdjęcie i je opisać. Następnie trzeba wysłać Waszą pracę na adres
redakcji „Kuriera Wileńskiego” – Birbynių g. 4A, LT-02121 Vilnius – z dopiskiem „Pocopotek” lub przesłać do
Pucułki na adres e-mail: danutakamilewicz@poczta.onet.pl.
Wyboru książki dokonacie sami, zgłaszając się do redakcji po ogłoszeniu wyników konkursu w październiku. Kto pierwszy – ten lepszy!

CO TO ZA PTAKI?

Oto ptaki, które stoją, skaczą i pływają. Wykreślcie ich
nazwy z kratek, a z pozostałych liter otrzymacie rozwiązanie,
które będzie na Was czekało na wiosnę.

Praca konkursowa
Mój pierwszy dzień w szkole
Mój pierwszy dzień w szkole,
Pani kazała usiąść w kole.
Wszyscy po wakacjach stęsknieni,
Rozmawialiśmy o szkole natchnieni.
Uczniowie pięknie ubrani,
Uśmiechaliśmy się serdecznie do pani.
Ona cała wymalowana
I pięknymi kwiatami obdarowana.
Rodzice stali w oddali,
I nam wcale nie przeszkadzali.
Czas niezmiernie szybko minął,
Pierwszy dzień w szkole w pamięci zaginął.
Monika Skarulskaja,
5 kl. Suderwska Szkoła Podstawowa
im. M. Zdziechowskiego

