
Dzień dobry.  

 

Drogie dzieciaczki - czwartek to dzień w którym bawiąc się z dorosłymi lub starszym 

rodzeństwem poznamy budowę ptaka.  

 

Do dzisiejszych zajęć wykorzystamy Karty pracy cz. 4 s.51,52,53. 
 

Przygotujcie sobie również zieloną książkę Olek i Ada na szlaku przygód na s. 56 i 57. 
 

I. Z rana przygotujcie sobie kredki i kartkę. Poproście dorosłą osobę, aby narysowała 

Wam w środkowej części kartki trójkąt. 

Usiądźcie sami  przy stole i stwórzcie z tego trójkąta sylwetę ptaka. Dorysujcie brakujące 

elementy, wypełniając nimi całą powierzchnię kartki. Pokolorujcie rysunek najpiękniej jak 

potraficie. 

 

 

II.Słuchanie  opowiadania M. Strękowskiej - Zaremby ,,Ptaki"   Książka s. 56- 57 
 

 

Dzieci przyglądają się ilustracjom w książce, słuchają opowiadania czytanego przez R. 

 

Zadzwoniła babcia, ta, która mieszka pod miastem, na wsi, i powiedziała, że upiekła ulubione 

ciasteczka Ady. – Przyjedziecie do nas? – zapytała.  

– No pewnie! – zapewniła Ada i dotąd namawiała rodziców, aż się zgodzili na wspólny 

wyjazd.  

– Gdzie ciasteczka? – zapytała, gdy tylko zobaczyła babcię.  

Olek nie był smakoszem ciasteczek, za to lubił towarzystwo dziadka. Odnalazł go w sadzie 

obok domu. Dziadek obserwował niebo przez lornetkę. Olek zadarł głowę. W oddali zobaczył 

jakieś drobne punkciki. – Bociany wracają. Co za widok! – dziadek uśmiechnął się 

promiennie. 

– Naprawdę?! – Olek rzucił się biegiem do samochodu po swoją lornetkę. Po chwili był już z 

powrotem. – Zdążyłem?! Jeszcze je widać?! – pytał zdyszany.  

Trzeba wam wiedzieć, że lornetki przybliżają i powiększają obraz, więc widok był niezwykły. 

Olek tak bardzo zagapił się w niebo, że nawet nie zauważył Ady, która przybiegła za nim z 

własną malutką lornetką. Patrzył na szybujące po niebie bociany. Widział ich rozłożone 

skrzydła, długie, wyciągnięte szyje, 117 czerwone dzioby, a gdy poprawił ostrość, zobaczył 

nawet pojedyncze pióra w ogonach. Ptaki prawie nie poruszały skrzydłami, a jednak sunęły 

po niebie jak papierowe samoloty albo małe szybowce niesione wiatrem.  

– Też chciałbym tak latać. Szkoda, że nie mam skrzydeł – westchnął.  

Dziadek się uśmiechnął. – Ptaki mogą latać nie tylko dzięki skrzydłom. Ich waga też jest 

ważna. Są lżejsze niż my, bo mają lekkie dzioby i nieduże głowy. No i nie posiadają zębów, 

żeby mniej ważyć.  

Na niebie było tłoczno jak na autostradzie. Nie tylko bociany wracały do domu na wiosnę. 

Leciały szpaki, pliszki i zięby. Jedne zawzięcie trzepotały skrzydełkami, inne machały nimi 

tylko od czasu do czasu. – Mógłbym na nie patrzeć bez końca. Żałuję, że tak późno 

poświęciłem się obserwowaniu przyrody. Wierzcie mi, że jest to wyjątkowa przyjemność – 

mówił dziadek. – Nawet nie wiecie, co wyprawiają zwierzęta, gdy sądzą, że nikt ich nie 

widzi. Takich zabaw, psot i tańców nigdzie indziej nie zobaczycie. Olka najbardziej 

zainteresowały zwierzęce psoty. – Pokażesz nam te psoty? – spytał.  



– Oczywiście, wybierzemy się do lasu jutro z samego rana. Babcia pomoże nam przygotować 

kanapki i termos z ciepłą herbatą. Zabierzemy też mapę terenu i to, co najważniejsze dla 

obserwatorów przyrody... – dziadek spojrzał pytająco na wnuki.  

– Ciasteczka! – wykrzyknęła Ada. Olek popatrzył na siostrę z politowaniem. – Lornetki – 

poprawił ją.  

Ich głosy wywabiły z domu tatę. Spojrzał w niebo na szybujące ptaki i westchnął, podobnie 

jak wcześniej Olek: – Chciałbym latać jak ptaki.  

– Lepiej nie. Musiałbyś wyrwać wszystkie zęby, a i tak byłbyś za ciężki – mądrze zauważył 

Olek. 

– Głowę też masz za dużą – dodała Ada. – Nie mówiąc o braku skrzydeł – dorzucił 

rozbawiony dziadek. 

 

 

• Rozmowa na temat opowiadania. Książka (s. 56–57) .Dziecko przygląda się ilustracjom w 

książce, odpowiada na pytania: Co robią ptaki wiosną? Kto to jest ornitolog? Następnie czyta 

tekst umieszczony pod obrazkiem 6- latki.  

 

Ornitolog to osoba zajmująca się obserwacją,opisem i czasami fotografią ptaków. 
Praca ornitologa polega na długotrwałych obserwacjach i zapisach zdobytych 
informacji.Osoba ta musi być cierpliwa i umiejętnie rozróżniać każdy ich rodzaj 
i gatunek. Dzięki tej pracy znamy wygląd,rodzaj i nazwy ptaków oraz posiadamy 
informacje związane ze zwyczajami, trasami przelotów oraz lęgowiskami ptaków.  

  
 

• Poznawanie budowy ptaka. R. pyta: Dlaczego ptaki umieją latać, a ludzie nie potrafią? 

Uzupełnia wypowiedzi dziecka. Natura cały organizm ptaka wyposażyła w cechy, które 

umożliwiają mu latanie, np. kości ptaka są zupełnie inne niż kości innych zwierząt. Są dużo 

lżejsze, gdyż znajduje się między nimi wiele pustych przestrzeni. Ptaki nie mają zębów, co 

także zmniejsza ich ciężar ciała. Pokryte są piórami, które spełniają wiele funkcji. Ptak ma 

skrzydła, które wykorzystuje do radzenia sobie z oporem powietrza.  

 

Karta pracy, cz. 4, s. 52–53 Dziecko: − czyta z R. nazwy części ciała bociana i wskazuje je 

na zdjęciu, Dz: − czyta samodzielnie nazwy części ciała bociana: głowa, ogon, pozostałe 

nazwy czytają z R.,  

− dzieci dorysowują żabę i trawę,  

− piszą po śladach poznanych liter, czytają tekst z R. 

 

III. Zabawa ruchowa Bocian i wrony. Dziecko maszeruje w różnych kierunkach  Na słowo 

stop R . podaje hasło: Bocian. Dziecko staje na jednej nodze, wyciąga  przed siebie 

wyprostowane ręce, tworząc długi dziób, i mówi: kle, kle, kle. Na hasło: Wrona – dziecko 

wykonuje przysiad i mówi: kra, kra, kra. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

 

• Wskazywanie różnic w budowie ciała wybranych ptaków, ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na dzioby. Porównywanie ptasich dziobów i rozpoznawanie ptaków po dziobach.  

Zdjęcia ptaków w załączniku . 

R.  prosi, aby dzieci wymieniły różnice w wyglądzie zewnętrznym ptaków, np. wielkość, 

ubarwienie, kształt kończyn, ogona, dzioba. Szczególną uwagę zwraca na dzioby. Pyta: Jak 

myślicie, dlaczego ptaki mają różne dzioby? Następnie prosi, aby dzieci wskazały, który ptak 

ma najdłuższy dziób, który – najkrótszy dziób, i taki,który ich zdaniem jest najmocniejszy. 

 



IV. Wysłuchanie piosenki Bocianek załącznik we wcześniejszym mailu. 

 

V. Wykonanie zadania z Karty Pracy cz.4 s.53. 
 

Kochane dzieci bardzo jestem ciekawa jak przekształciłyście swoje magiczne trójkąty. Jeśli 

możecie zostawcie je w domu do momentu , kiedy wrócimy do przedszkola, a wtedy 

będziemy mogli je zobaczyć. 

 

Pani Zosia 
 





 


