
Temat: Czyje to jajko? 

• Proszę przeczytać na głos wiersz „Wiosenne rozmowy ptaków”. Dzieci, po wysłuchaniu wi 

„Spotkanie” Hanny Ożgowskiej, układają krótkie rozmowy ptaków przylatujących do nas na 

wiosnę z wróblem. 

Spotkanie    Hanna Ożogowska 

Spotkał wróbel skowronka 

Na spacerze nad ranem. 

– Już wróciłeś? 

– Wróciłem, 

Już mam gniazdko usłane. 

– A ty wróblu? 

– Ja wziąłem 

Na gałęzi mieszkanie. 

Bardzo mi się podoba: 

Jest słoneczne i tanie. Proszę zadać pytania: Jakiego ptaszka spotkał wróbel? Co on już 

zrobił? Gdzie ma gniazdko wróbelek?   

 •” Wiosenne rozmowy ptaków” po wysłuchaniu wiersza dziecko układa krótkie rozmowy 

ptaków przylatujących do nas na wiosnę z wróblem. 

             To wróbel  

Co powiedział wróbelek? Co odpowiedział skowronek? Co powiedział bocian? wilga? 

    To skowronek 



To gniazdo jaskółki, jest ulepione z grudek błota, wysłane źdźbłami trawa i pierzem. Składa 4 

lub 5 białych jaj. 

 

To gniazdo bociana.  

                            

 Bociany budują duże gniazda z patyków i gałęzi, przeważnie na szczytach dachów, 

nieczynnych wysokich kominach fabrycznych  i na drzewach. Samica składa 3 lub 4 białe  jaja. 

Karmienie piskląt trwa około 2 miesiące. Bociany jedzą: żaby, ryby, węże, owady, myszy  

i inne małe ssaki.  

                        

   To gniazdo wilgi – wilga buduje gniazdo wysoko nad ziemią w rozwidleniu gałęzi, z dala od 

pnia. Gniazdo ze źdźbeł traw, łyka, mchu, sierści i piór ma kształt koszyczka. Samica składa  

4 białe jaja z nielicznymi brązowo-czarnymi plamkami .     

• „Czy umiesz tak jak ja?” – zabawa z elementem równowagi. Dziecko stoi, Rodzic pokazuje 

ruch, a dziecko go naśladuje. Rodzic mówi: Czy umiesz tak jak ja stać na jednej nodze? 

Narysować stopą jajko na podłodze? Podnieść nogę zgiętą w kolanie i klasnąć pod nią? Zrobić 



dwa kroki w przód z zamkniętymi oczami? Obrócić się szybko i stanąć na jednej nodze? 

• „Czyje to jajko?” – proszę pokazać dziecku kurze jajko i zapytać: Co to jest? Czy wiesz, jaki 

ptak zniósł to jajko? Jakie inne ptaki mogą mieszkać w gospodarstwach wiejskich? (jeżeli jest 

to możliwe proszę pokazać dziecku zdjęcia przepiórki, indyka, kaczki, gęsi, strusia oraz ich 

jajka) Zadać pytania dotyczące wielkości.  

Zał.1. „Ptaki i jaja” 

• „Jajka w gniazdach” – zabawa z elementem liczenia. Dziecko ma trzy pojemniki  

lub tacki -są to gniazda oraz liczmany mogą to być klocki/ guziki/kulki – to ptasie jajka, które 

należy porozkładać w gniazdach, ale tak, by w każdym było ich po tyle samo.  Zadanie należy 

powtórzyć, za każdym razem ma być inna ilość elementów.  

• „Gniazda z kolorowego sznurka” proszę przygotować sznurki, sznurowadła, paski tkanin, 

mogą też być paski papieru z nich dziecko układa „gniazdko” na kartce papieru  i gotową 

kompozycję przykleja. 

 

 

  

• „Zróbmy pastę”-  proponuję wspólne wykonanie pasty jajecznej na śniadanie lub kolację. 

Pozdrawiam serdecznie, zachęcam do przeprowadzania zabaw i umieszczania zdjęć prac 

plastycznych. 

                                        

       

 


