
Temat: Ptasie gniazda 

 

Kochane dzieci dziś potrzebne będą Wam książeczki Karty Pracy cz. 4 s. 54 i 55 

Oraz książka Olek i Ada na szlaku przygód s.58 – 59. 

Jeśli macie w domu plastelinę to sobie ją przygotujcie. Możecie wykorzystać do 

dzisiejszych zabaw także ciastolinę lub inną masę plastyczną.  

 

I. Oglądanie zdjęć przedstawiających ptaki lecące: kluczem ,sznurem i gromadą. 

 

 

 
Ptaki lecące kluczem 

 

 

 
Ptaki lecące sznurem 

 

 

 
 

Ptaki lecące gromadą 

 

 



R. pokazuje dz. ptaki lecące kluczem, sznurem i gromadą. Wyjaśnia dz. 

dlaczego  tak się dzieje. Zwraca uwagę na współpracę ptaków zwłaszcza tych 

lecących kluczem. 

Następnie prosi, aby dz. nazwało formację, którą utworzyły ptaki. 

 

Ciekawostka 

Lecące ptaki przybierają różne formacje. Niektóre z nich wiosną muszą przebyć 

bardzo długą  i trudną drogę.  Dlatego też, aby sobie ułatwić tę wędrówkę lecą 

np. kluczem. W ten sposób współpracują ze sobą zwłaszcza te lecące kluczem. 

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.  

 

II. 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! 

 

R. pyta: O czym ptaszek opowiadał listkom? Dlaczego ptaki do nas wracają?  

 

R. pokazuje dz. mapę świata.  

 

 



 
 

 

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

Dziecko, przy ewentualnej pomocy R., odszukuje na mapie Afrykę, gdzie 

zimują np. bociany, i Europę, a w niej Polskę. Pokazuje dziecku, jaką drogę 

musiały pokonać ptaki, aby wrócić ponownie do naszego kraju. R. informuje dz. 

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

 

Następnie pyta:  Jaką rolę odgrywają ptaki w życiu człowieka?  

Uzupełnia wypowiedzi dzieci. 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. 

 

III. Czytanie tekstu. Książka (s. 58–59). Dz. otwiera książkę, przygląda się 

uważnie ptakom przedstawionym na zdjęciach. Nazywa znane gatunki. Opisuje 

wygląd ptaków, wskazując na ich charakterystyczne cechy.  

 

Czyta z pomocą R. nazwy ptaków oraz tekst umieszczony pod obrazkami (6-

latki).  

R. informuje, że wszystkie przedstawione na obrazkach ptaki znajdują się w 

Polsce pod ochroną. Prosi o wyjaśnienie, co to znaczy. Zapoznaje dzieci 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.  

 

• Poznawanie zwyczajów ptaków związanych z budowaniem gniazd.  

 

 
 

Gniazdo skowronka zbudowane na ziemi 

 

 
 

Gniazdo bociana 

 



 
 

Gniazdo jaskółki 

 

 

 

 
 

Budka dla Jerzyka  

 

R. pyta:  Co ptaki robią po powrocie z ciepłych krajów? 

 

 Ciekawostki 

 

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 budce lęgowej zbudowanej przez człowieka. 

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. 

 

IV. Wykonanie zadania z Karty Pracy nr 4 s. 54. 

 

V. Słuchanie piosenki Bocianek - załącznik w poprzednim scenariuszu. 

 Podczas słuchania piosenki dziecko może chodzić sobie po pokoju, lekko się  

kołysać, podskakiwać.(po prostu poruszać się troszkę). 

 

VI. Wykonanie zadania z Karty Pracy cz. 4 s.55. 

 

VII. Zabawy na powietrzu. 

 

VIII. Ptaki – lepienie z plasteliny Dz: lepi  z plasteliny sylwetę dowolnego ptaka. 

Ozdabia ją kolorowymi piórkami. Wycina ze sztywnego papieru kwadrat, 

prostokąt lub koło na podstawkę. Umieszcza na niej swojego ptaka. 

 

 

 

 

 
 

 


