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Temat: Gniazda ptasie 

1. Rodzic czyta zagadkę, dziecko odpowiada. 

Co buduje każdy ptak, by chować pisklęta, a tylko kukułka o tym nie pamięta? 

2. Ćwiczenia oddechowe „Latające piórko”: dmuchanie na piórka (kto najdłużej utrzyma fruwające piórko w 

górze – można pobawić się z dzieckiem i odmierzać czas na stoperze w telefonie). Mam nadzieję, że uda się 

Państwu znaleźć w domu jakieś piórko, może jakieś już wystaje z poduszki lub kurtki puchowej 😉 

 

3. „Gdzie budować gniazdo?” – Rodzic czyta opowiadanie  

Gdzie budować gniazdo? Hanna Zdzitowiecka 

− Nie ma to jak głęboka dziupla! Trudno o lepsze i bezpieczniejsze mieszkanie dla dzieci – powiedział dzięcioł. 

− Kto to widział, żeby chować dzieci w mroku, bez odrobiny słońca oburzył się skowronek. O, nie! Gniazdko 
powinno być usłane na ziemi, w bruździe, pomiędzy zielonym, młodym zbożem. Tu dzieci znajdą od razu pożywienie, 
tu skryją się w gąszczu. 

− Gniazdo nie może być zrobione z kilku trawek. Powinno być ulepione porządnie z gliny pod okapem, żeby 
deszcz dzieci nie zmoczył. O, na przykład nad wrotami stajni czy obory – świergotała jaskółka. 

−Sit, sit – powiedział cichutko remiz. – Nie zgadzam się z wami. Gniazdko w dziupli? Na ziemi? Z twardej gliny i 
przylepione na ścianie ? O, nie! Spójrzcie na moje gniazdko utkane z najdelikatniejszych puchów i zawieszone na 
wiotkich gałązkach nad wodą! Najlżejszy wiaterek buja nim jak kołyska … 

- Ćwirk! Nie rozumiem waszych kłótni – zaćwierkał stary wróbel. – Ten uważa, że najbezpieczniej w dziupli, tamtemu 
w bruździe łatwo szukać owadów na ziemi. – Ja tam nie jestem wybredny w wyborze miejsca na gniazdo. Miałem już 
ich wiele w swoim życiu. Jedno zbudowałem ze słomy na starej lipie, drugie pod rynną, trzecie… hm… trzecie po 
prostu zająłem jaskółkom, a czwarte szpakom. Owszem dobrze się czułem w ich budce, tylko mnie stamtąd 
wyproszono dość niegrzecznie. Obraziłem się więc i teraz mieszkam kątem u bociana. W gałęziach, które poznosił na 
gniazdo miejsca mam dosyć, a oboje bocianostwo nie żałują mi kąta. 

 

• Po wysłuchaniu rodzic rozmawia z dzieckiem  na temat opowiadania zadając pytania:  Jakie ptaki wystąpiły w 

opowiadaniu? O jakich gniazdach opowiadały? Dlaczego każdy ptak chciał mieć inne gniazdo?  

• Rodzic pokazuje zdjęcia ptaków i prosi dziecko: Wskaż dzięcioła… 

skowronka….jaskółkę…wróbelka…..bociana… szpaka 

 



    

Skowronek                                                                          Bocian     

           

      Dzięcioł                                          Szpak 

  

Jaskółka                                                                                    wróbel 

 

 



1. Zaprezentowanie dziecku filmu edukacyjnego „Ptaki budują gniazda”. (Film w załączniku obok scenariusza) 
Rozmowa na temat filmu: 
- Jakie ptaki pojawiły się w filmie? 
- Jak mogą wyglądać ptasie gniazda? 
- Z czego mogą być zbudowane? 
- Czego jeszcze ciekawego dowiedzieliście się z filmu? 

 
4. Zabawa rytmiczna „Stukanie dzięcioła” - wystukiwanie rytmu z wykorzystaniem zapisu graficznego. Będzie 

potrzebny klocek drewniany lub drewniana łyżka, albo wystarczy zgięty do „ pukania” wskazujący palec. 

Można przerysować dziecku rytm na kartkę, aby dziecko miało zapis przed sobą. Dziecko ma za zadanie 

wystukać zapisany rytm o drewnianą powierzchnię (może to być stół, parkiet, krzesło, szafa). Prostokąty 

oznaczają stuknięcie z przerwą, kwadraty szybkie dwa stuknięcia (można dziecku najpierw zaprezentować jak 

należy wystukać rytm). Poproś dziecko, aby samo spróbowało wymyśleć rytm dla dzięcioła, niech go zapisze i 

wystuka. 

 

 

5. Praca z KP3.29a – graficzna prezentacja znaku dodawania i znaku równania, rozwiązywanie zadań 

obliczeniowych.  

6. Praca z KP3.29b – pisanie liter zgodnie z szyfrem, odczytywanie haseł, łączenie haseł ze zdjęciami właściwych 

kwiatów. • KP3, ołówek 

 

  

 

          

              

 


