
ДЕЦА НА

Освен предвестник на пролетта лястовицата е и най-бър- 
золетящата врабчоподобна пойна птица. Наричат лястовиците 
„деца на въздуха“. Те са изкусни и бързи летци. На земята се 
чувстват неуверено със слабите си и къси крачета и кацат само 
за да съберат строителен материал за гнездото си. Пият вода, 
като прелитат с бръснещ полет над водната повърхност. Хра
нят се с насекоми -  мухи, комари, пеперуди, които ловят във 
въздуха. Една лястовица унищожава над един милион насекоми 
годишно. Лястовиците зимуват в Южното полукълбо. Напролет 
се завръщат по родните си места в Северното полукълбо, къ
дето измътват и отглеждат малките си. Обикновено изграждат 
чашкоподобни гнезда от сламки, тревички и перца, прикрепени 
с глина, кал и слюнка към стените на сградите. Женската снася 
четири-шест бели яйца, които мъти около две седмици. Родите
лите хранят излюпените малки в продължение на двайсет дни в 
гнездото и още няколко дни, след като го напуснат. Отглеждат 
две-три поколения годишно.

По полета на лястовицата може да се предсказва времето. 
При топло и слънчево време птицата лети високо в небето -  там 
намира летящи насекоми. При влажно и студено време насеко
мите летят ниско над земята, затова и полетът й е нисък.

Съществуват около 80 вида лястовици. В България се сре
щат градска, селска, брегова, скална и червенокръста лястовица.

От интернет

ПРИКАЗКА ЗА АЯСТ0В1ЛЧКАТА

Аястовичка свила гнездо на един остров. 
Измътила си пиленца и ги отглеждала с любов. На 
острова избухнал пожар. Разпространявал се бързо 
и лястовичката разбрала, че може да спаси само 
едно пиленце. Грабнала първото и т о  закрещяло:

-  Спаси мен, мамо! Когато порасна, ще се 
грижа за теб, както т и  се грижиш за мен!

Тя го пуснала. Върнала се и грабнала второто . 
Всичко се повторило. Върнала се отново и грабнала 
т р е т о т о . То викало:

-  Спаси ме, мамо! Когато порасна, ще се грижа 
за децата си, както ти  се грижиш за мен!

Лястовичката спасила него.

'



1. Къде зимуват лястовиците?
A) в Северното полукълбо 
Б) в родните си места
B) в Южното полукълбо
Г) в Северното и в Южното полукълбо

2. Защо лястовиците кацат на земята?
A) За да пият вода.
Б) За да ловят насекоми.
B) Само за да съберат строителен мате
риал за гнездото си.
Г) Само за да ловят насекоми и да пият 
вода.

3. Колко време лястовиците родители 
хранят излюпените малки?
A) над 20 дни 
Б) 20 дни
B) 2 седмици
Г) над 2 месеца

4. Какви на цвят са яйцата на лястовица
та?
A) шарени 
Б) жълти
B) кафяви 
Г) бели

5. От какви материали лястовиците стро
ят гнездата си?

9. Защо лястовиците се чувстват неуве
рено на земята?

Защо по полета на лястовицата може 
да се предсказва времето?

11. Защо лястовичката разбрала, че може 
да спаси само едно пиленце?

®Защо лястовичката избрала да спаси 
третото пиленце?

6. Кога лястовицата лети ниско?
A) при влажно и студено време 
Б) при слънчево време
B) при дъждовно и студено време 
Г) при ветровито време

7. Колко вида лястовици се срещат в 
България?
A) 80 вида 
Б) 5 вида
B) 15 вида 
Г) 4 вида

8. Къде лястовичката от приказката от
глеждала с любов малките си?
A) в града
Б) на един остров
B) на село 
Г) в гората


