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ZAJRZYJ DO NIESPODZIANKI NA KOŃCU. 

SĄ TAM POMYSŁY NA DZIEŃ MAMY       



                   

            „Bocian biały”                          

Dzień dobry      . Dzisiaj proponujemy Wam wykonanie własnoręcznie bociana. Są to 

przepiękne ptaki żyjące również w naszym kraju, a 31 maja przypada święto BOCIANA 

BIAŁEGO. 

Na początek przeczytajcie ciekawostki na ich temat, które dla Was przygotowałyśmy: 

-Bociany białe to gatunek dużego białego ptaka  z czarnymi piórami na skrzydłach. Dorosłe 

ptaki mają długie czerwone nogi oraz długie, spiczasto zakończone czerwone dzioby i mierzą 

średnio 100-115 cm od czubka dzioba do końca ogona. Ważą od 2,3 do 4,5 kg. Rozpiętość 

skrzydeł bociana białego wynosi od 155 cm do 215 cm. 

-Budują duże gniazda, które mogą im służyć parę lat.  

-Bocian biały, wbrew słynnym opiniom ,wcale nie jest miłośnikiem żab. Zjada szereg zwierząt, 

w tym owady, płazy, małe ssaki i małe ptaki. Jego urozmaicona dieta złożona jest też z kretów, 

norników, myszy, ryb, gadów, mięczaków, chrząszczy i dżdżownic Swoje pożywienie znajduje 

na podłożu w trawach i płytkich wodach.  



-Bociany odlatują stadami w sierpniu i wrześniu, a wracają w końcu marca i kwietnia.  

-Bociany białe zasiedlały tereny w pobliżu człowieka już od XV wieku. Boćki są związane                         

z krajobrazem otwartym i rolnictwem. Brodzą po podmokłych zabagnionych terenach 

sąsiadujących z jeziorami i stawami, poszukują pokarmu na pastwiskach, chodzą też                            

za pracującym rolnikiem.  

-Te urocze ptaki często nazywane są „Wojtkami”. 

-W dawnej ludowej gwarze ptaka stojącego na jednej nodze uznawano za „myśliciela”. 

Wierzono, że bocianie gniazdo w gospodarstwie wróży szczęście i dobrobyt. Stąd wziął się 

szacunek do bocianich gniazd i do bocianów. Ludzie chętnie naprawiali wojtkowe gniazda                   

i opiekowali się rannymi ptakami. 

-Bociany to chyba najbardziej zaprzyjaźnione z człowiekiem dzikie ptaki. Spacerują po 

trawnikach, skwerach i chodnikach mazurskich miasteczek, ignorując przejeżdżające 

samochody i licznych przechodniów lub stoją przy drodze jak autostopowicze.  

-Obecnie bocian biały znajduje się pod ścisłą ochroną gatunkową. Z uwagi na spadającą 

liczebność objęty specjalnym programem "Program Ochrony Bociana Białego i Jego Siedlisk”. 

 

 

A teraz spróbujcie wykonać bociana techniką origami z kółeczek. 

 

Do wykonania pracy potrzebujecie: 

- 1 duże białe koło, 
- 2 średnie białe koła, 
- 2 średnie czarne koła, 
- 4 małe białe koła, 
- 1 małe czerwone koło, 
- kilka małych kół zielonych i niebieskich (np. po 4), 
- 1 małe żółte koło, 
- 1 dłuższy trójkąt czerwony, 
- 1 krótszy trójkąt czerwony. 
 

 

 

 



 

Takie w przybliżeniu wielkości kół i trójkątów możecie wykonać:  

 

 

Zobaczcie jak wygląda gotowa praca i spróbujcie sami poskładać i skleić wszystkie elementy. 

 

https://2.bp.blogspot.com/-CS-p32mW3Uw/Vv1uTOgj1pI/AAAAAAAACUM/a020BVTPG0cg0ZUj16pWfTgS00Xec2SlQ/s1600/Bocian%2Bz%2Bk%25C3%25B3%25C5%2582.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-iahER_tbEV4/Vv1ugrQuXxI/AAAAAAAACU0/0jgGxiJ4qOAQN7c5Y130yiVKhtH2PYzqA/s1600/20160331_155845.jpg


Jeżeli nie potraficie tego wykonać, skorzystajcie z naszej podpowiedzi: 

1. Zginamy na pół duże białe koło i naklejamy na środku kartki.  
2. Zginamy na pół średnie czarne koło i wklejamy do środka białego, tworząc ogon. 
3. Zginamy na pół średnie białe koło i naklejamy na dużym białym, tworząc skrzydło. Zginamy 
na pół średnie czarne koło i wklejamy do środka białego.  
4. Zginamy na pół trzy małe białe koła i naklejamy, tworząc szyję. 
5. Zginamy na pół średnie białe koło i naklejamy, tworząc głowę.  
6. Doklejamy trójkąty tworząc nogę i dziób.  
7. Zginamy na pół małe czerwone koło i przyklejamy je na końcu nogi. 
8. Naklejamy nad bocianem małe żółte koło-będzie to słońce. Zginamy na pół małe zielone i 
niebieskie koła, przyklejamy je, tworząc trawę i chmurki. 
9. Dorysowujemy czarnym flamastrem oko. 
 
Gotowe     ! 
 
 
Z wykonaniem takiego pięknego bociana poradzicie sobie z pewnością bez problemu      . 
 
 
Pozdrawiamy i życzymy zdrówka. 
 

  

 

NIESPODZIANKA!!!! 

               
https://www.youtube.com/watch?v=X-tIIpkoPgk&t=4s 

https://www.youtube.com/watch?v=kPkuiWV-Xoo 

 

Pozdrawiamy ciepło       .    Panie Ada i Wiola Ł. 

https://www.youtube.com/watch?v=X-tIIpkoPgk&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=kPkuiWV-Xoo

