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• Oglądanie zdjęć przedstawiających lecące ptaki (sznurem, kluczem, gromadą).  

 

 

 

 

CIEKAWOSTKA Ptaki lecące kluczem, np. żurawie, gęsi, mniej się męczą niż podczas 

samodzielnego lotu. Wykorzystują wiry powietrza i odpowiednio do nich poruszają 

skrzydłami. Ptak lecący z przodu najbardziej się męczy, więc ptaki często zmieniają się na 

swoich pozycjach. 

• Słuchanie wiersza K. Datkun-Czerniak „Ptaszek”  



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! 

 • Rozmowa na temat wiersza.  

 O czym ptaszek opowiadał listkom? Dlaczego ptaki do nas wracają?  

Gdzie zimują ptaki? Jaką drogę pokonują podczas wiosennych podróży? 

Poznawanie drogi, którą pokonują ptaki podczas swoich wędrówek.  

Praca z mapą. Rodzic pokazuje na mapie Afrykę, Europę, a w niej Polskę. Wspólnie z 

dzieckiem zastanawia się jaką drogę musiały pokonać ptaki, aby wrócić ponownie do naszego 

kraju. 

CIEKAWOSTKA 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. 

• Poznawanie zwyczajów ptaków związanych z budowaniem gniazd.  

Zdjęcia przedstawiające różne rodzaje gniazd: skowronka, jerzyka, zięby, bociana. 

 

1)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.  



  

 

2) 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. 

  

3) 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. 

4) 



4) Bocian jest dużym ptakiem brodzącym. Dorosłe ptaki mają długie czerwone nogi oraz 

długie spiczasto zakończone czerwone dzioby. Swoje gniazda zakładają bociany w pobliżu 

siedzib ludzkich budując je na drzewach, budynkach gospodarczych, a w ostatnich latach 

coraz częściej na czynnych słupach trakcji energetycznych. 

 

  

 

 

 

 

• Praca plastyczna „Ptaki” – lepienie z plasteliny 

(plastelina, małe kolorowe piórka, brystol, nożyczki) 

 Dzieci lepią z plasteliny sylwetę dowolnego ptaka. Ozdabiają ją kolorowymi 

piórkami. Wycinają ze sztywnego papieru kwadrat, prostokąt lub koła na podstawkę. 

Umieszczają na niej swojego ptaka. 

 

• Zapraszam do obejrzenia filmu edukacyjnego pt.: „Ptaki budują gniazda”  

https://www.youtube.com/watch?v=9qTkJ6xJtuM 

 

Karta pracy 5 latki, cz. 4, nr 44 

Dzieci: − rysują po śladach – od zdjęcia ptaka do jego gniazda, 

- oglądają zdjęcia; opowiadają, jak ptak budował gniazdo 

Karta pracy 5 latki, cz. 4, nr 45 

Dzieci: − łączą brakujące fragmenty, znajdujące się na dole karty z odpowiednimi ich 

miejscami na zdjęciu. 

Karta pracy 6 latki, cz. 4, nr 54 

https://www.youtube.com/watch?v=9qTkJ6xJtuM


Dzieci: − rysują po śladach – od zdjęcia ptaka do jego gniazda, 

− rysują szlaczki po śladach, a potem – samodzielnie. 

Karta pracy 6 latki, cz. 4, nr 55 

Dzieci: − odszyfrowują nazwy ptaków, naklejają pod szyfrem odpowiednie litery,  

− odszukują wśród naklejek zdjęcia ptaków i naklejają je obok ich nazw, 

 − rysują szlaczki po śladach, a potem – samodzielnie. 

 


