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Jak pora roku, w której się urodziliśmy 
wpływa na charakter? 

To, w jakiej porze roku przyszliśmy na świat, może wiele powiedzied o naszym 

charakterze. Już niebawem rozpoczniemy kalendarzową wiosnę zobaczmy, kim 

jest osoba, która urodziła się właśnie wiosną. 

Wiosną rodzi się najwięcej optymistów, którzy mają niespożyte pokłady energii. 

Niestety często z tego powodu popadają w konflikty, ponieważ są 

niespokojnymi duchami. Ludzie urodzeni o tej porze roku mają wiele pasji, są 

niezwykle ambitni. Czasem jednak nie starcza im zapału, aby doprowadzid 

wszystkie rozpoczęte projekty do kooca. Nie zmienia to jednak faktu, że kochają 

rywalizację i lubią wyróżniad się z tłumu. Do wszystkiego dochodzą ciężką pracą 

i doceniają dobra doczesne. Mocno stąpają po ziemi i z reguły nie są 

romantykami. Często mówią, że są szczęśliwe i tak właśnie jest.  

 

 



Ciekawostki o wybranych ptakach 

przylatujących na wiosnę 

Bocian Biały  

 

 Arabowie nadal wierzą, że Ci, którzy nie odbyli za życia pielgrzymki do 

Mekki, po śmierci podróżują w ciałach bocianów. 

 W bajkach, czy na różnych obrazkach często widzimy bociana z żabą 

w dziobie, jednak bocian biały rzadko poluje na żaby. 

 Potomstwo bocianów składa się zazwyczaj z czterech piskląt, które 

rodzice muszą wykarmid dostarczając im dziennie średnio 3 kg. 

pożywienia, przez co spędzają na łowach do 10 godzin dziennie. 

 Bociany są ptakami długowiecznymi, żyją ok. 25-30 lat. Najstarszy 

zaobrączkowany bocian żył 33 lata. 

 Jeśli młodzież wychowała się w gnieździe na słupie, to można mied 

pewnośd, że również swoje gniazda będą budowad na słupach. 

Skowronek Zwyczajny 

 

 Najdłużej żyjący skowronek dożył 10 lat (średnia wieku tego ptaka to 

3 lata). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bocian_bia%C5%82y


 Polskę zamieszkuje około 11 milionów par tego gatunku ptaka. 

 Skowronek niegdyś był hodowany w domach i zjadany. W Europie 

Środkowej jest to obecnie zabronione, ale w niektórych krajach 

południowej Europy nadal poluje się na skowronki. 

 Przeciętna rozpiętośd jego skrzydeł wynosi od 30 cm do 35 cm. 

 Samica składa od 3 do 5 jaj. 

Jaskółka Dymówka 

 

 Jaskółki potrafią osiągnąd prędkośd 30-40 km/h. 

 Porusza skrzydłami 18 razy na sekundę. 

 Pisklęta rodzą się z zamkniętymi oczami otwierają je dopiero po 10 

dniach. 

 Umieją wydad z siebie wiele różnych rodzaju dźwięków. 

 Prawie nigdy nie siada na ziemi - jedynie w czasie budowy gniazda, po 

to, aby zebrad błoto jako budulec. 

Kukułka Zwyczajna 

 

 Kukułki bardzo ciężko spotkad na swojej drodze, ponieważ są ptakami 

bardzo płochliwymi i nieśmiałymi. 

 To jedyny lęgowy pasożyt w Europie Środkowej. 



 Gdy kukułka zdenerwuje się lub jest zaniepokojona odgłos ,,kukuku’’ 

zamienia się w ,,hahahaha’’. 

 Z obserwacji naukowców wynika, że jaja tego ptaka wysiadywało już 

100 ptaków na świecie. 

 Kukułki wykluwają się po 10-13 dniach po złożeniu jaj. Jest to czas 

krótszy od ptaków, w porównaniu do których zostały podrzucone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jak zrobid palmę wielkanocną na niedzielę 
palmową? 

 
  

Niedziela palmowa jest to święto ruchome w 

kalendarzu chrześcijaoskim przypadające 7 

dni przed Wielkanocą. W roku 2018 

niedziela palmowa będzie 25 marca. Jak 

nakazuje zwyczaj w Niedzielę Palmową 

poświęcamy plamy podczas nabożeostw w 

Kościele Katolickim. Możemy kupid gotową 

palmę lub wykonad samodzielnie. 

 

Do zrobienia palmy konieczne są bazie. 

Bazie na palmie wielkanocnej możemy 

śmiało pokolorowad farbami, markerem albo 

spryskad sprayem. Będziemy mieli wtedy 

jeszcze piękniejszą palmę. Prócz tego można 

wykorzystad forsycje, wszelkiego rodzaju 

liście i trawy. Możemy użyd również innych 

rodzajów kwiatów. Następnie wybieramy dłuższe gałęzie i łączymy je ze sobą 

sznurkiem lub nitką. Na wysokości około 1/3 palmy. W następnej kolejności 

sięgamy po bibułę. Może byd ona karbowana. Dobrze jest mied jej wiele 

odcieni. Używając kleju łączymy bibułę z koocem palmy i czekamy aż klej 

wyschnie. Gotowe… 

 

Do palmy możemy także dołączyd błyszczące wstążki lub kokardki.  

 

http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/3398067,palma-wielkanocna-jak-zrobic-palme-wielkanocna-na-niedziele-palmowa-wideo,id,t.html
http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/3398067,palma-wielkanocna-jak-zrobic-palme-wielkanocna-na-niedziele-palmowa-wideo,id,t.html


Wiosenna krzyżówka 

 

 
Rozwiąż krzyżówkę. 

1. Kwiat z Holandii. 
2. Wraca z ciepłych krajów po zimie. 

3. Kotki na wierzbie. 

4. Fioletowy zwiastun wiosny. 
5. Budzi się z zimowego snu. 

6. Wyrastają z pączków na drzewach. 

7. Gwiżdżący czarny ptak lub wyspa 
grecka. 

8. Wielkanocne kolorowe jajka. 
9. Topimy ja 21 marca. 

10. Pierwszy wiosenny miesiąc. 

11. Żółty motylek 

 

 


