
 Środa 14.04.2021 r. 
 

Temat dnia: Ptasie gniazda 

 

1.Poznajemy ptaki – rozmowa na temat obrazka, inspirowana wierszem K. Datku - 

Czerniak Ptaszek opowiada. 

Obrazek przedstawiający loty ptaków do ciepłych krajów. 

 

            
 

Słuchanie wiersza K. Datku - Czerniak Ptaszek opowiada. 

 

Zielenią się listki 

na smukłej topoli 

i ptaszek tam śpiewa. 

Opowiada listkom 

o swojej wędrówce: 

co widział, co słyszał 

w obcych krajach, hen! 

Ile przebył gór i mórz, 

aby wreszcie wrócić już. 

Bo tu jego dom, 

tu kochane drzewa, 

wśród gałęzi tutaj 

najpiękniej się śpiewa! 

 
2. Poznawanie drogi, którą pokonują ptaki podczas swoich wędrówek. Praca z mapą. 

Wyjaśnienie roli ptaków w życiu człowieka. 

Kolorowy sznurek, mapa świata, taśma przezroczysta. 



                          
 
Rodzic  pyta: O czym ptaszek opowiadał listkom? Dlaczego ptaki do nas wracają? Rozkłada 

mapę świata. Pyta: Gdzie zimują ptaki? Jaką drogę pokonują podczas wiosennych podróży? 

Dziecko, przy ewentualnej pomocy rodzica, odszukuje na mapie Afrykę, gdzie zimują np. 

bociany i Europę, a w niej Polskę. Pokazuje, jaką drogę musiały pokonać ptaki, aby wrócić 

ponownie do naszego kraju. Zaznacza czerwonym sznurkiem trasę przelotu ptaków. Rodzic 

informuje dziecko o innych miejscach, w których zimują ptaki. Pokazuje je na mapie świata i 

oznacza innym kolorem sznurka trasy ich przelotu. Następnie pyta: Jaką rolę odgrywają ptaki 

w życiu człowieka? Uzupełnia wypowiedzi dziecka.  

 

• Jaskółki zimują w Afryce i w tropikalnej części Azji.  

• Żurawie spędzają zimę w Azji, w Afryce i na Półwyspie Iberyjskim.  

• Skowronek zimuje w basenie Morza Śródziemnego i w Europie Zachodniej.  

• Jerzyk zaś zimą przebywa w Afryce. 

  

3. Rozpoznawanie ptaków na obrazkach. Opisywanie charakterystycznych cech ptaków 

oraz zwyczajów związanych z ich migracją.  

 

                   



        
 

              
 

                 
 

 

                                 
 

Dziecko, przygląda się uważnie ptakom przedstawionym na zdjęciach. Nazywa znane 

gatunki. Opisuje wygląd ptaków, wskazując na ich charakterystyczne cechy. Kierując się 

kształtem dzioba, wymienia rodzaj pożywienia ptaków. Rodzic informuje, że wszystkie 

przedstawione na obrazkach ptaki znajdują się w Polsce pod ochroną. Prosi o wyjaśnienie, co 

to znaczy. Zapoznaje dziecko z terminami wiosennych migracji. Informuje, że najwcześniej, 

bo czasem już w lutym, wracają do nas skowronki, żurawie, czajki i szpaki. Są one 



pierwszymi zwiastunami wiosny. Trochę później – w marcu – przylatują bociany i zięby. W 

kwietniu z radością witamy kukułkę. Najpóźniej wracają jerzyki i jaskółki – dopiero w maju. 

  

4. Poznawanie zwyczajów ptaków związanych z budowaniem gniazd. 

Zdjęcia przedstawiające różne rodzaje gniazd, np. skowronka, bociana, jaskółki, jerzyka, 

zięby. 

 

               
 

                   
 

                                         
 

Dziecko siedzi na dywanie. Rodzic umieszcza przed nim zdjęcia przedstawiające różne 

rodzaje gniazd, np. skowronka, bociana, jaskółki, jerzyka, oraz zdjęcia odpowiednich ptaków. 

Pyta dziecko:  

- Co ptaki robią po powrocie z ciepłych krajów?  

Następnie prosi, aby połączyło w pary zdjęcie ptaka oraz obrazek jego gniazda. Jeśli dziecko 

nie potrafi wykonać zadania, rodzic podaje ciekawostki o miejscu i sposobie budowy gniazda 

przez skowronka, jerzyka i ziębę. Informacje o jaskółce i bocianie stara się uzyskać od 

dziecka (były już omawiane). Po wysłuchaniu informacji o każdym ptaku dziecko ponownie 

wykonują zadanie. Jeśli za pierwszym razem udało mu się poprawnie połączyć zdjęcie ptaka 



z obrazkiem przedstawiającym jego gniazdo, słucha ciekawostek o gniazdowaniu ptaków i 

sprawdza, czy nie popełniło pomyłki.  

• Skowronek to skromnie ubarwiony ptak, który pięknie śpiewa. Zamieszkuje pola 

uprawne, łąki i pastwiska. Gniazdo buduje bezpośrednio na ziemi, w płytkim dołku, 

który wyściela trawą, włosiem końskim i cienkimi korzonkami. Dobrze je ukrywa. 

Gdy wraca do gniazda, nigdy nie ląduje w jego pobliżu. W ten sposób stara się, aby 

nikt nie podejrzał, gdzie się ono znajduje.  

• Jerzyk jest najlepszym lotnikiem wśród ptaków. Jest podobny do jaskółki, ale większy 

i ma brunatno-czarne ubarwienie. Prawie cały dzień spędza w powietrzu. Ma bardzo 

małe nogi, co sprawia, że trudno mu się chodzi po ziemi i ma trudności z 

wystartowaniem do lotu z ziemi. Gniazdo najczęściej buduje w szczelinie muru, pod 

dachem lub w dziupli. Jako materiału używa wełny, włosia, drobnych traw. 

• Zięba ma wielobarwne upierzenie, a jej cechą charakterystyczną są dwa białe paski na 

skrzydłach. Gniazdo buduje w rozwidleniu gałęzi lub przy pniu, z mchu i traw. 

  

  

5. Zabawa ruchowa Ptaki – do gniazd. 

Kolorowe krążki, grzechotka. 

 

Rodzic rozkłada w pokoju kolorowe, papierowe krążki (gniazda). Gra na grzechotce lub 

wyklaskuje . Dziecko(ptak) biega pomiędzy gniazdami. Na przerwę w grze  ptak wraca do 

swojego gniazda (dziecko staje na krążku). 

  

6. Zapoznanie z popularnymi przysłowiami związanymi z ptakami. Wyjaśnianie ich 

znaczenia. 

Rodzic zapoznanie dziecko z przysłowiami, które są związane z ptakami. Prosi o ich 

wyjaśnienie. Uzupełnia wypowiedzi dziecka.  

 

Gdy gęś dzika w marcu przybywa, ciepła wiosna bywa.  

Jak przylecą żurawie, można bydło paść na trawie.  

Widzisz bociana w wodzie, nie myśl o pogodzie.  

Gdzie bocian na gnieździe siedzi, tam piorun nie uderzy.  

Wybiera się jak sójka za morze. 

 

7. Zajęcia umuzykalniające. Zabawy przy piosence Bocianek. 

http://www.zsstaw.szkolnastrona.pl/download/21-Utwor.mp3 

 

Ref.: 

A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle.   Dziecko powtarza razem z rodzicem. 

To bocianek wita wiosnę.    Dziecko mówi z równoczesnym klaskaniem. 

A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle.   Dziecko powtarza razem z rodzicem. 

Wszędzie kwitną zioła i kwiaty radosne.  Dziecko mówi z równoczesnym klaskaniem. 

A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle.   Dziecko powtarza razem z rodzicem. 

To bocianek w polu śpiewa.    Dziecko mówi z równoczesnym klaskaniem. 

A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle.   Dziecko mówi z równoczesnym uderzaniem  

Grzeje słonko i wiosennie szumią drzewa.  dłońmi o kolana. 

 
- Utrwalanie pierwszej zwrotki piosenki Bocianek na zasadzie echa. 

 

1. Powróciły już bociany z dalekiego lotu.  



Pełno teraz tu, na łące, tego ich klekotu.  

Małe bocianki mocno dokazują  

i rodzicom z gniazda wylatują.  

 

- Nauka pozostałych zwrotek na zasadzie osłuchania.  
 

2. Już bociany widać w gniazdach  

przy polach i drogach.  

Już po łąkach chodzą sobie  

na swych długich nogach.  

Małe bocianki, psotne i ciekawe,  

już lądują z gniazda prosto w trawę!  

 

Ref.: A tu kle, kle, kle…  

 

3. Jak to dobrze, że wróciły takie miłe ptaki.  

Będą sobie zajadały żabki i ślimaki.  

Małe bocianki bardzo szybko rosną,  

tak jak wszystkie dzieci rosną wiosną!  

 

Ref.: A tu kle, kle, kle… 

 

8. Gdzie mieszkają bociany – reagowanie na sygnały: ustne i dźwiękowe. 

 

Dziecko (mały bocian) maszeruje po pokoju 

Na sygnał – uderzenie w dłonie – mały bocian  wraca  do gniazda, gromadzi się koło rodzica 

(bocianiej mamy). 

Na hasło: Bocian jest zmęczony – dziecko przechodzi do leżenia na dywanie. 

Na sygnał – dwa uderzenia w dłonie – wyspany bocian wychodzi na spacer – dziecko splata 

ręce z tyłu, maszeruje za rodzicem, unosząc wysoko kolana. 

Na hasło: Bocian stoi – zatrzymuje się, opuszcza ręce, próbuje utrzymać równowagę, stojąc 

na jednej nodze. 

Na hasło: Bocian klekocze – wypowiada kle, kle, ręce dziecka naśladują otwieranie i 

zamykanie dzioba. 

Na hasło: Bocian biegnie – dziecko wyciąga ręce na boki, wykonuje ruchy naśladujące ruchy 

skrzydeł ptaka. 

 

 

 


