
Powroty ptaków – materiały na 
02.04.2020 

Rodzina szpaków 



Zabawy ruchowe: 
„Ptaki do gniazd” – na podłodze rodzic ze skakanki, albo sznurka układa okrąg. Dziecko 
poruszają się swobodnie po pokoju, naśladując latające ptaki. Na hasło „ptaszek do gniazda”- 
dziecko wskakuje do obręczy 
 „Bociany na łące” – Dziecko chodzi po pokoju wysoko unosząc do góry nogi, ręce ma 
wyciągnięte w bok. Co jakiś czas zatrzymuje się i staje na jednej nodze. 
„Głodny wróbelek” – Dziecko porusza się swobodnie po pokoju, na hasło „śniadanie” – kuca i 
stuka palcem wskazującym w podłogę. 

Dzieo dobry 
Na początek trochę się rozruszamy. Wykonaj 

zabawy ruchowe 



1. Pooglądamy sobie zdjęcia wiosennych ptaków. Weź proszę do ręki książkę, którą 
posiadasz w domu opowiadającą o wiosennych ptakach. Pooglądaj ilustracje, poproś 
rodziców, aby przeczytali Ci informacje  zamieszczone w książce 

2. Ptasi quiz 
Rodzic mówi dziecku informacje na temat życia ptaków. Kiedy dziecko usłyszy zdanie 
prawdziwe – trzy razy klaszcze w dłonie, a kiedy zdanie będzie fałszywe – trzy razy uderza 
rękoma o podłogę. 
Bociany zimą mieszkają w Polsce. 
Jaskółki lubią jeśd żaby. 
Gniazdo bociana jest małe i niestabilne 
Skowronek nie potrafi śpiewad 
Bocian zjada trawę 
Wróble jedzą ziarno 
 



4. Posłuchaj opowiadania czytanego przez rodzica „Szpaki”  
Obok domu Pawła rozciąga się duży ogród. Rosną w nim kwiaty i drzewa. Do ogrodu często 
przylatują ptaki. Są wśród nich także szpaki. Każdego roku Paweł obserwuje je. na podwórku 
rośnie wielka brzoza. To właśnie na niej szpaki mają swoją budkę lęgową. Kiedy wracają w 
marcu ze swojej wędrówki z Europy Zachodniej, budka lęgowa już na nie czeka. Wyczyszczona 
z zeszłorocznych traw i patyczków jest gotowa, aby założyd w niej nowe gniazdo. Szpaki, które 
mieszkają w ogrodzie Pawła już wróciły. Kilka razy obleciały cały ogród, usiadły na każdym 
drzewie i sprawdzały co się zmieniło. Zajrzały też do budki lęgowej. Chyba im się spodobała. 
Coraz częściej wchodzą do niej i przynoszą suche trawy, mech, drobne gałązki. Uwiją z tego 
wygodne gniazdko. Kiedy w gnieździe pojawią się jajka samica i samiec będą wysiadywad je na 
zmianę. po 14 dniach wyklują się małe szpaki, które trzy tygodnie spędzą w gnieździe. W tym 
czasie ich rodzice ciężko pracują. Młode szpaki mają wielki apetyt. Rodzice karmią je owadami, 
dżdżownicami. Gdy dorosną wspólnie z rodzicami będą częstymi gośdmi w sadzie Pawła. 
Potrafią zjeśd ogromne ilości wiśni, borówek, czereśni. Kiedy dojrzewają owoce, tata Pawła 
stawia w sadzie „stracha”. Ale szpaki chyba wiedzą, że to nic strasznego, 
a owoce są takie smaczne… 



Odpowiedz na pytania na podstawie opowiadania: 
- Kto przylatuje do ogrodu Pawła? 
- Jakie ptaki obserwuje Paweł? 
- Gdzie szpaki mają swoją budkę lęgową? 
- W jaki sposób przygotowuje się budkę lęgową dla szpaków? 
- z czego szpaki wiją gniazdo? 
- Kto w rodzinie szpaków wysiaduje jajka? 
- po ilu dniach z jajek wykluwają się szpaki? 
- Ile czasu spędzają młode szpaki w gnieździe? 
- Co zjadają młode szpaki? 
- Jakie owoce lubią jeśd szpaki? 
- W jaki sposób tata Pawła odstrasza ptaki? 



5. Posłuchaj nagrania śpiewu szpaka 
https://www.youtube.com/watch?v=FHnVoFq2XqI 
6. „Bocian i żabki” – zabawa z elementem skoku. 
Dziecko – żabka poruszają się po pokoju naśladując skoki żab. Na hasło „bocian idzie”, 
żabka zastyga w bezruchu 
7. „Ptaki – cudaki” – lepienie z plasteliny, ciastoliny lub masy solnej 
Dziecko lepi z plasteliny, ciastoliny lub masy solnej ptaka i nadaje mu wymyślone przez 
siebie imię 

https://www.youtube.com/watch?v=FHnVoFq2XqI
https://www.youtube.com/watch?v=FHnVoFq2XqI


Wykonaj dwiczenia z kart pracy: „Litery z ramki doprowadź do odpowiednich 
wyrazów”, „Labirynt- który motyl zbierze więcej kwiatków po drodze do motylarni”, 
„Rysuj po śladzie- dwiczenie grafomotoryczne” 

Do zobaczenia jutro  


