
Propozycja zabaw na 8 kwietnia dla dzieci z grupy „Leśne Duszki” 

Temat tygodnia:  WIOSENNE POWROTY 

Temat dnia: Ptasie gniazda 

 

1. Słuchanie wiersza K. Datkun-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! 

Rozmowa na temat wiersza: 

O czym ptaszek opowiadał listkom? 

Dlaczego ptaki do nas wracają? Gdzie 

zimują ptaki? Jaką drogę pokonują podczas 

wiosennych podróży? 

Poniżej znajduje się mapa wędrówki 

wybranych ptaków. Obejrzyjcie ją razem. 

Sprawdźcie, gdzie jest Polska i jaką drogę 

musiały pokonać ptaki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Spójrzcie na lecące ptaki- jaka jest współpraca ptaków, zwłaszcza tych lecących kluczem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weźcie klocki- które będą na chwilę ptakami – ułóżcie formację, którą utworzyły ptaki -sznur, klucz, 

gromada. 

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. 

 

3. Poznanie zwyczajów ptaków związanych z budowaniem gniazd.  



 
Obejrzyj gniazda różnych ptaków. Czyje to gniazdo?: 

-Gniazdo tych ptaków są  zwykle bardzo duże. Ptaki budują je w miejscach skąd mają doskonały 

widok na pobliski teren. Często można je więc znaleźć na szczytach dachów, wież i słupów. 

- Ptaki wybierają takie miejsce na gniazdo jak : róg okna lub balkonu a nawet drzwi 

wejściowych, gzyms. Najczęściej wybierają jednak okna i balkony. 

- Gniazdo zawsze nad lustrem wody, misternie splecione w głęboki, duży i stabilny koszyczek 

przymocowany do kilku pionowych łodyg trzciny 

- Gniazdo kilka metrów nad ziemią (wysoko) w rozwidleniu bocznej, cienkiej gałęzi z dala od 

pnia. Wyglądem przypomina koszyczek, który zręcznie zwisa pomiędzy poziomymi gałęziami 

- Ptak wielkości wróbla w masce Zorro – Zwykle zobaczymy go, gdy pracowicie buduje swoje 

charakterystyczne gniazdo bezpiecznie zwisające z cienkiej gałęzi. Ukończone gniazdo ma 

kształt rękawicy bokserskiej z przyciętym kciukiem. Gniazdo w kształcie miękkiej, workowatej, 

pękatej torby z bocznym otworem wlotowym 

 

4. Pamiętacie piosenkę „Żabki i bocian” https://www.youtube.com/watch?v=6ME8rNHARx4 

Dzieci to żabki (skaczą jak żabki), osoba dorosła -Bocian       (przylatuje na wezwanie: Raz, dwa, 

trzy- idzie bocian zły). 

https://www.youtube.com/watch?v=6ME8rNHARx4


 

5. Zapoznanie z popularnymi przysłowiami związanymi z ptakami.  

Zastanów się, co może znaczyć: 

a) Gdy gęś dzika w marcu przybywa, ciepła wiosna bywa. 

b) Widzisz bociana w wodzie, nie myśl o pogodzie. 

c) Gdzie bocian na gnieździe siedzi, tam piorun nie uderzy. 

d) Wybiera się jak sójka za morze. 

 

6. Karta pracy (4-latki)  

Doprowadź ptaki do ich gniazd (karta pracy w załączniku)   

 

7. Karta pracy (5-latki) 

Karta pracy, cz. 4, nr 44 

Dzieci: 

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

−oglądają zdjęcia; opowiadają, jak ptak budował gniazdo, 

−bawią się w kącikach zainteresowań. 

Karta pracy, cz. 4, nr 45 

Dzieci: 

−łączą brakujące fragmenty, znajdujące się na dole karty z 

odpowiednimi ich miejscami na zdjęciu. 

 

 

8. Zabawa „Raz, dwa, trzy- Bocian patrzy” (na zasadach „Raz, dwa trzy-Baba Jaga patrzy). 

Przypomnę zasady. Mama/tata to Bocian. Stoi tyłem do dziecka i woła: „Raz, dwa trzy, Bocian 

patrzy”. W tym czasie szybko biegnij w jej/jego stronę. Na słowo „patrzy” Bocian odwraca się. 

Jeśli nie zdołasz się zatrzymać w bezruchu, wracaj na start, jak dotkniesz Bociana - zajmij jego 

miejsce. 

 

9. Zrób jaskółkę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Zabawa muzyczno-skoczna „Jaskółka” 

https://www.youtube.com/watch?v=iQLc-9bmSxc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iQLc-9bmSxc

