
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTAKI 
 

 

Rodzicu zapoznaj dzieci z wybranymi ptakami, które wracają na wiosnę. Potem sprawdź wiedzę 

dziecka zadając mu pytania    

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://przedszkole168.waw.pl/2015/10/18/aktualnosci/&psig=AOvVaw2oluf7NS73DBKckynEnQfh&ust=1586011412548000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiYscvAzOgCFQAAAAAdAAAAABBv
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.dreamstime.com/stock-illustration-mother-bird-babies-vector-illustration-isolated-white-background-image79398036&psig=AOvVaw0PcYY4LIHisuTLJkGPYl3Q&ust=1587583233850000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiu3uKe-ugCFQAAAAAdAAAAABAi


bocian biały 

Wygląd 

Jeden z dwóch gatunków bocianów zamieszkujących Polskę i Europę. Oprócz bociana białego w 

Polsce gniazduje także bocian czarny Bocian waży od 1,5 do 2 kg; rozpiętość skrzydeł: do 1,5 m; wysokość 

ciała: 1-1,2 m. Długość życia na wolności to około 12 lat, w niewoli, np. w zoo, do 30 lat. Bocian wraca 

zazwyczaj do tej samej okolicy, w której się urodziły, nie koniecznie zawsze do tego samego gniazda. 

 

 Gniazdo, jaja i pisklęta 

Gniazdo bocianie jest dobudowywane co roku i potrafi mieć wysokość do 2 m, a wtedy ciężar wynosi nawet 

2 tony! Średnio gniazdo bociana ma około 0,5 metra wysokości i waży około 50 do 100 kg. Gniazdo 

zbudowane jest z wyściółki słomianej i korony gniazda zbudowanej z gałązek i właściwie wszelkich 

materiałów, które można wpleść, to znaczy, że bociany są „śmieciarzami” prawie jak sroki. Często znajduje 

się w ich gniazdach stare sznurki, skarpetki, bieliznę, szmaty, elementy plastikowe: torebki foliowe, 

plastikowe tasiemki. Jest to szczególnie niebezpieczne dla piskląt, które mogą zaplątać się w tą urozmaicona 

wyściółkę. 

 

 



W Polsce przyloty bocianów zaczynają się pod koniec marca i trwają do połowy maja. Obydwoje rodziców 

wysiaduje jajka i opiekuje się potomstwem. Bociania mama może złożyć 5 jaj. Wysiadywanie jaj zajmuje 

rodzicom około 30-33 dni. 

 

Zobacz małe pisklaki bociana:  https://www.youtube.com/watch?v=L5-kQIpl32g  

 

Pisklęta wylęgają się w odstępie paru dni (zazwyczaj od połowy do końca maja) i zawsze któreś z nich jest 

słabsze i młodsze. Jeśli w tym roku jest dużo pożywienia i nie jest ani za zimna ani za ciepło, wtedy bociany 

mogą odchować nawet pięcioro piskląt. Jeśli brakuje pożywienia albo warunki atmosferyczne są 

niedogodne, zazwyczaj najsłabsze i najmłodsze pisklęta są wyrzucane z gniazda Pisklęta rosną bardzo 

szybko i już pod koniec lipca zaczynają naukę latania. Są już wtedy wielkości rodziców i jedynym znakiem 

rozpoznawczym są ich czarne dzioby i nogi. W połowie sierpnia wszystkie zdrowe pisklęta są gotowe do 

odlotu. Zazwyczaj młode odlatują jako pierwsze, bez pomocy rodziców pokonują trasę na zimowiska. 

 

Wędrówka 

 „Sejmiki bocianie”, podczas których ptaki gromadzą się w duże, liczące nawet po 50 sztuk stada. Miejsca 

sejmików ptaki wybierają instynktownie, a żerując nawet przez kilka dni na pobliskich łąkach, 

przygotowują się do czekającego ich długiego lotu. 

Drogę przelotu mają zakodowaną w genach: przeprowadzono eksperyment polegający na zamianie jaj w 

gniazdach par z populacji zachodniej i wschodniej. Rodzice z zachodu wychowywali pisklęta pary 

wschodniej i na odwrót. Podczas migracji jesiennej okazało się, że pisklęta wybrały drogę „na krzyż” to 

znaczy poleciały tą samą trasą co ich biologiczni rodzice a nie ci przybrani. 

Bociany z Polski docierają nawet do Afryki. To około 10 000 km w jedną stronę!! 

https://www.youtube.com/watch?v=L5-kQIpl32g


Przelot zajmuje im 2-3 miesiące. Dziennie pokonują około 300 km nad Europa a nawet 500 km nad Afryką! 

Z terenów Polski wylatują pod koniec sierpnia, w listopadzie przybywają do miejsc zimowania, które 

opuszczają już w lutym i rozpoczynają wędrówkę powrotną na lęgowiska, do których powracają pod koniec 

marca lub w kwietniu. Zimowiska bocianów to podmokłe i sawannowe obszary Afryki. 

 

 

Obejrzyj „Bociani sejmik”-   https://www.youtube.com/watch?v=igQ8deVL9rg  

Zobacz przygotowania do odlotu bocianów na zimę -  https://www.youtube.com/watch?v=4AUlcGbqPqk 

Lot „szybowcem” 

Bociany lecąc na długie odległości wykorzystują prądy wstępujące, czyli ciepłe powietrze, ogrzane od 

powierzchni ziemi i unoszące się w tzw. kominach termalnych. W ten sposób latają lotem szybowcowym. 

Nad Afryka prądy wznoszące są silniejsze, ze względu na większą temperaturę powierzchni ziemi, dlatego 

mogą dziennie pokonać większe odległości. Dlatego też bociany lecą tylko za dnia i podczas dobrej pogody. 

Nocą i przy niekorzystnej pogodzie muszą znaleźć bezpieczne miejsce do przeczekania.  

Zanim bocian poszybuje musi wiele czasu spędzić na ćwiczeniu i nauce latania . Zapraszamy do obejrzenia: 
https://www.youtube.com/watch?v=LH3w_WYWeN0 

 

 

 

Uporządkuj te wszystkie wiadomości, obejrzyj zwierzątkowo z bocianem w roli głównej: 

https://www.youtube.com/watch?v=yux2aznkAb0 

https://www.youtube.com/watch?v=igQ8deVL9rg
https://www.youtube.com/watch?v=4AUlcGbqPqk
https://www.youtube.com/watch?v=LH3w_WYWeN0
https://www.youtube.com/watch?v=yux2aznkAb0


 

jaskółka dymówka 
Dymówki to jedne z najbardziej znanych i rozpowszechnionych ptaków na świecie. Zapraszamy do 

spotkania z nimi! 

Wygląd 

Niewielka, smukła, ogon tworzący 

charakterystyczne ,,widełki”, skrzydła sierpowato zakończone. Wierzch ciała metalicznie czarny, pierś 

kremowobiała; czoło i podgardle  czerwonobrązowe; na ogonie białe plamki. Samiec i samica mają 

jednakowe upierzenie. Długość ciała 19 cm, rozpiętość skrzydeł 32-35 cm. W szacie młodocianej 

upierzenie ciemniejsze, czoło i podgardle rdzawo-beżowe.  

 

Występowanie 

 Zamieszkuje tereny wiejskie (rzadziej miasta) w sąsiedztwie terenów otwartych, takich jak: łąki, 

pastwiska, pola, ugory, rzeki, stawy i jeziora.  

Zapoznaj się z jaskółkami - http://www.springalive.net/pl-pl/springalive/swallows-of-my-neighbourhood  

Tryb życia 

Żywi się głównie owadami chwytanymi w locie; stąd większość czasu spędza w powietrzu. Doskonały, 

zwinny i szybki lot na niedużej wysokości, często tuż nad ziemią lub nad powierzchnią wody. Pije w locie, 

chwytając dziobem powierzchnię wody. Często przesiaduje na drutach linii napowietrznych, na ziemię 

zlatuje tylko podczas budowy gniazda, aby zebrać potrzebny materiał.  

 

http://www.springalive.net/pl-pl/springalive/swallows-of-my-neighbourhood


Gniazdo i pisklęta 

 Gniazda zakłada we wnętrzach budynków, niekiedy pod mostami, przy ścianie, belce lub na wewnętrznym 

parapecie. Samica składa 3-6 jaj, które wysiaduje przez okres 16 dni, samiec w tym czasie przynosi jej 

pokarm. Oboje rodzice opiekują się pisklętami w gnieździe przez 22 dni i kilka dni poza nim.   

Gniazdo jaskółek i pisklęta : https://www.youtube.com/watch?v=g87prMYvV4I  

Przez wieki człowiek podpatrywał, jak jaskółki żyją i jakie mają przyzwyczajenia. Rezultatem tych 

obserwacji jest znane powiedzenie „Kiedy się jaskółka zniża – deszcz się zbliża”. Czy to rzeczywiście 

prawda? 

Jaskółki oczywiście nie latają dla samej przyjemności latania. Powodem spędzania większości czasu w locie 

jest sposób ich odżywiania. Podstawą diety są drobne owady łapane właśnie w czasie lotu. A właśnie sposób 

latania owadów zależy od warunków atmosferycznych. W momencie, gdy robi się wilgotno i równocześnie 

spada ciśnienie atmosferyczne, owady latają niżej. Latające owady są na tyle małe, że człowiek nie zauważa 

ich z daleka. Widzą za to jaskółki, które obniżają lot, podążając w ślad za swym pożywieniem. Wzrost 

wilgotności i spadek ciśnienia atmosferycznego często wiąże się z deszczem. I wtedy rzeczywiście, gdy 

jaskółki zniżają swój lot, to „deszcz się zbliża”, choć tak w rzeczywistości to lot owadów jest tu 

bezpośrednim zwiastunem deszczu.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g87prMYvV4I
https://www.eduscience.pl/bundles/edusciencemain/images/articles/normal/01_Dymowka.jpg
https://www.eduscience.pl/bundles/edusciencemain/images/articles/normal/02_oknowka.jpg
https://www.eduscience.pl/bundles/edusciencemain/images/articles/normal/03_oknowka.jpg
https://www.eduscience.pl/bundles/edusciencemain/images/articles/normal/04_dymowka.jpg
https://www.eduscience.pl/bundles/edusciencemain/images/articles/normal/04_dymowk.jpg


kukułka 
Przylatuje do Polski dopiero w końcu kwietnia, odlatuje zwykle w końcu sierpnia lub we wrześniu. Kukułka 

wybrała sobie bardzo ryzykowny sposób na życie. Podrzucając swoje jaja do gniazd innych ptaków, walczy 

o przetrwanie. 

 

Wygląd i głos 

Upierzenie głowy, szyi i skrzydłach jest łupkowo szare, ogon znacznie ciemniejszy. Końce sterówek 

są białe. Piersi, brzuch i pióra podogonowe pokryte poprzecznymi  prążkami na białym tle. Dziób mają 

czarny, powieki i nogi żółte, a oczy czerwone. Ciało osiąga długość 32-38 cm przy wadze 120 g, rozpiętość 

skrzydeł wynosi ok. 21- 29 cm. Głos samca jest powszechnie znany i brzmi, jak „kuku”, a druga część jego 

śpiewu jest w nieco wyższej tonacji. Samica rzadko wydaje głos, a jak wyda to brzmi jak chichot.  

Występowanie 

Spotkać ptaka można w lasach ,na terenach rolniczych, na łąkach i wokół zbiorników wodnych, a nawet na 

górskich zboczach. Jest łatwo wykrywalna dzięki charakterystycznemu i powszechnie znanemu głosowi - od 

kwietnia aż do lipca, czyli wtedy, kiedy gniazdują inne ptaki.  

https://www.youtube.com/watch?v=3yvUEt-PrpI- podejrzyj kukułkę 

 

 

Pokarm 

Kukułki są owadożerne. Główny element ich diety stanowią gąsienice motyli i chrząszcze. Nie specjalizują 

się w łowieniu określonych gatunków, zbierają głównie te owady, które występują najliczniej i przez to są 

najłatwiejsze do znalezienia i schwytania. Żerują na drzewach, siedząc na gałęzi i wypatrując zdobyczy. 

Rzadziej polują chodząc powoli po ziemi i tam poszukując pokarmu.  

 

https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/skrzydla
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/ogon
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/pioro
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/oko
https://www.ekologia.pl/wiedza/zwierzeta/ptaki
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/las
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/rolnictwo
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/laka
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/zbiornik
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/woda
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/gory
https://www.youtube.com/watch?v=3yvUEt-PrpI-
https://www.ekologia.pl/wiedza/zwierzeta/owadozerne
https://www.ekologia.pl/wiedza/zwierzeta/motyle
https://www.ekologia.pl/wiedza/zwierzeta/chrzaszcze
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/gatunek
https://www.ekologia.pl/wiedza/zwierzeta/owady
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/galaz
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/pokarm


 

Gniazdo i pisklęta 

Nie budują gniazd i nie wysiadują jaj. Od początków maja do połowy lipca samica składa 16 - do 22 

niewielkich jaj, które przenosi w dziobie do gniazd wróblowatych. 

 

Obserwuje ona ptaki podczas budowy gniazd. Samiec siada zwykle na widocznym miejscu, a samica 

tymczasem szuka czyjegoś gniazda i znosi  jedno jajo. Przedtem wyjmuje jedno z leżących w gnieździe jaj. 

W trakcie podrzucania własnego jaja, zabiera i rozbija jajo gospodarzy. Najczęściej ofiarami oszustki padają 

wszystkie te, których wielkość i kolor jaj  jest podobna do kukułczych. W czasie jednego sezonu w ten 

sposób kukułka potrafi podrzucić do różnych gniazd od 15 do 20 jaj. Gospodarze często rozpoznają 

"podrzutka" i usuwają z gniazda lub opuszczają gniazdo. Młode kukułki wykluwają się w przeciągu 11 dni, 

czyli na ogół szybciej niż pisklęta gospodarzy. W ciągu pierwszej doby wykluta kukułka wypycha plecami z 

gniazda nie wyklute jeszcze jaja lub wyklute już młode, gdyż młoda kukułka jako większa i szybciej rosnąca 

od piskląt gospodarzy potrzebuje znacznie więcej pokarmu i wspólnie z nimi nie mogłaby się wychować. W 

ten sam sposób pisklę kukułki usuwa z gniazda wszystkie inne przedmioty, np. wrzuconą tam kulkę papieru, 

czy mały orzech. Jaja kukułek mają rozmaite ubarwienie tak, że często (choć nie zawsze) są podobne do jaj 

gospodarza. Oczywiście samica kukułki nie może dowolnie zmieniać ubarwienia swych jaj, aby dostosować 

je do jaj gospodarza, lecz znosi je zawsze takie same, wyszukując gniazdo z odpowiednio ubarwionymi 

jajami. Wytwarzanie jaj o swoistym ubarwieniu i kształcie jest prawdopodobnie cechą genetyczną kukułek, 

toteż każda samica znosi je ubarwione w jeden, charakterystyczny dla siebie sposób. Około 4-7 dnia życia 

młode kukułki wydają dźwięki, przypominające głosy piskląt przybranych rodziców w czasie prośby o 

żywienie. Pisklę wydaje głos żebrzący o jedzenie w tak silny sposób, iż  przypomina to odgłos kilku 

młodych. Ponagleniem do dokarmiania jest szerokie otwieranie dzioba. Ogromna „żarłoczność" zmusza 

dorosłe do intensywnego karmienia. Natarczywe domaganie się pokarmu trwa przez ponad trzy tygodnie, 

kiedy to młoda kukułka opuszcza małe gniazdko, gdyż już się w nim nie mieści. Po sześciu tygodniach 

opieki, młoda kukułka staje się samodzielna.  

 

 

Pod koniec sierpnia kukułki samotnie odlatują do Afryki. Lecą  samodzielnie i instynktownie nocą, 

orientując się  jedynie na podstawie gwiazd. Nie mogą podążać za przedstawicielami własnego gatunku, bo 

ich nie znają. 

https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/jajo
https://www.ekologia.pl/pogoda/polska/mazowieckie/warszawa/archiwum,lipiec
https://www.ekologia.pl/wiedza/zwierzeta/wroblowe
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/papier
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/orzechy
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/cecha
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/genetyka
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/dzwiek
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Fil:Reed_warbler_cuckoo.jpg&psig=AOvVaw1O4G5q1TBmpg2MgZFEktsk&ust=1587828523183000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjCkKuwgekCFQAAAAAdAAAAABAl


Skowronek 

  

Wygląd 

Skowronek  to ptak zaliczany rzędu ptaków wróblowych nazywanych inaczej śpiewającymi. Dorasta do 17-

19 cm długości ciała, a rozpiętość skrzydeł wynosi 28-33 cm i może ważyć od 25 do 40 gramów!  

Teraz zamknijmy oczy. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na łące. Trawy jeszcze mają kolor żółty. Pośród nich 

czmychają z kępki na kępkę stosunkowo małe ptaki, z niewielkim czubkiem na głowie, wyraźną białą brwią 

nad okiem o upierzeniu w barwach kremowo-brązowych, gdzie na dodatek czerń przelata się z bielą. Ogon 

skowronka jest czarny ze skrajnymi, białymi sterówkami. Brzuch jaśniejszy z wierzchu z brązowym 

kreskowaniem. Nogi jasnoróżowe z charakterystycznym, długim pazurem tylnego palca, który ułatwia 

poruszanie po ziemi. Tak upierzonego ptaka wśród żółtych traw przedwiośnia naprawdę trudno wypatrzeć.  

https://www.youtube.com/watch?v=2S1-DNqDsXQ - zobacz skowronka 

Śpiew 

Jednak sytuacja ulega zmianie, wtedy gdy niespodziewanie poderwie się do lotu. Z reguły czyni to kiedy 

wejdziemy na łąkę i znajdziemy się w pobliżu siedzącego ptaka, a ten zauważy nas w ostatniej chwili. 

Niczym rakieta wystrzela w przestworza, po czym zaczyna śpiewać, gdy osiągnie odpowiedni pułap. 

Skowronek jest tym wyjątkowym ptakiem, który śpiewa zarówno na wdechu jak i wydechu, podczas gdy 

inne gatunki śpiewają tylko na wydechu. Te skowronkowe trele wzbudzają sympatię wielu, bowiem kojarzą 

się z nadejściem tak wyczekiwanej przez wszystkich wiosny. 

 

 skowronki  śpiewają  przeważnie w locie 

Skowronek jest fenomenem. Fenomenem, bowiem potrafi grać w obu fazach procesu oddychania. To swoje 

granie rozpoczyna nie od razu po starcie z ziemi. Śpiew słychać dopiero na wysokości około 10-20 metrów. 

Wówczas zawisa w powietrzu, a następnie po wykonaniu całego repertuaru jaki miał zaplanowany, wznosi 

się jeszcze wyżej i, co ciekawe, dalej śpiewa. Właśnie ta umiejętność, śpiewania na wdechu oraz wydechu, 

pozwala mu wznosić się nawet na 100 – 200 metrów. Tam odprawia swoje koncertowe pokazy, a po nich 

lotem ślizgowym spada, stopniowo, z przystankami na ziemię. 

https://www.ekologia.pl/wiedza/zwierzeta/ptaki
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/rzad
https://www.ekologia.pl/wiedza/zwierzeta/wroblowe
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/skrzydla
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/oko
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/laka
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/ogon
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/trawy
https://www.youtube.com/watch?v=2S1-DNqDsXQ
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/lot
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/gatunek
https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/wiosna-cztery-pory-roku-wiosna-tu-i-tam,18010.html
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/proces
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/oddychanie


Gniazdo i pisklęta 

Skowronek w okresie lęgowym zachowuje nadzwyczajną ostrożność. Żeby zmylić wrogów, ląduje w innym 

miejscu niż znajduje się jego gniazdo, a następnie na pieszo z pokarmem w dziobie wędruje do swojego 

domu. Samo gniazdo to niewielka konstrukcja, a raczej dołek wyścielony źdźbłami traw umieszczony 

pośród gęstej roślinności. Można w nim znaleźć od 3 do 5 jaj o bladoszarej barwie skorupy gęsto pokrytej 

brązowymi plamkami. Wysiadywanie ich trwa około dwóch tygodni. Następnie po około 8 -11 dniach 

pisklęta wychodzą z gniazda będąc jeszcze nielotami.  

 

                                                                                      

 

Wędrówki skowronka 

Skowronek jest jednym z tych ptaków, których czas wędrówki przesunął się i to znacznie. Obecnie docierają 

do nas informacje o obserwacjach tych ptaków na początku lutego. Bez wątpienia to znak czasu oraz 

postępujących zmian klimatycznych, których działaniu poddał się także skowronek. 

 

 

https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/pokarm
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/zdzblo
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/rosliny
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/jajo
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/barwa
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/klimat


Śpiew ptaków 
Posłuchaj jak śpiewają poznane przez Ciebie ptaki

 

Obejrzyj i zapamiętaj odgłosy wybranych ptaków  

https://www.youtube.com/watch?v=qeW87UpsF-U   -  skowronek 

https://www.youtube.com/watch?v=nZ8DJa4Oc8w   -   bocian 

https://www.youtube.com/watch?v=wgA2rNj8kPY   -  kukułka 

https://www.youtube.com/watch?v=cWMmzFO7Lhc   -  jaskółka 

 

 

Obejrzyj i posłuchaj dobrze bajki „Jak wróbelek uratował ptaki”. Twoim zadaniem jest stworzyć 

podkład muzyczny do odgłosów ptaków występujących w bajce. Może to być odgłos wydawany przez 

Ciebie, gwizdanie, kukanie, stukanie klocków, uderzanie delikatne w kubek lub garnek, gra na 

grzebieniu, gra na instrumencie wykonanym samodzielnie np.: groch w butelce plastikowej itp. 

Słuchając bajki odtwarzaj odgłosy ptaków za pomocą swoich „instrumentów”. 

https://www.youtube.com/watch?v=st6OrfDZarw&fbclid=IwAR25xMKaid20Lsf7OgdTt_xI8JY84oKDiuv

EzrK4t91OHVZyPq0vx9sOmH4  -   bajka  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qeW87UpsF-U
https://www.youtube.com/watch?v=nZ8DJa4Oc8w
https://www.youtube.com/watch?v=wgA2rNj8kPY
https://www.youtube.com/watch?v=cWMmzFO7Lhc
https://www.youtube.com/watch?v=st6OrfDZarw&fbclid=IwAR25xMKaid20Lsf7OgdTt_xI8JY84oKDiuvEzrK4t91OHVZyPq0vx9sOmH4
https://www.youtube.com/watch?v=st6OrfDZarw&fbclid=IwAR25xMKaid20Lsf7OgdTt_xI8JY84oKDiuvEzrK4t91OHVZyPq0vx9sOmH4
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/kirkeneioslo/menigheter/fagerborg/barne-og-ungdom/&psig=AOvVaw2CUbuS2QRxDUC30bdx08Dl&ust=1587908209666000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOi7-ZjZg-kCFQAAAAAdAAAAABAS


 

Zapraszamy do wysłuchania bajki „Brzydkie kaczątko”   

https://www.youtube.com/watch?v=XM6nKXHjj9Q    

- opowiedz rodzicom własnymi słowami tekst bajki. 

 

Naucz się śpiewać piosenkę i spróbuj zatańczyć  razem z dziećmi: 

https://www.youtube.com/watch?v=1W5tq3Em3rQ  

- jak już nauczysz się tańca obejrzyj teledysk i zatańcz do niego (układ taneczny z pamięci): 

https://www.youtube.com/watch?v=ulPGOlKOWM0  

                                                                                                

 

Czas na gimnastykę: 

https://www.youtube.com/watch?v=k2hBMkZuvP8&list=PLQBt82zcfRIKC1YS_lfK4LC7PUu-mcRKL  

Zabawa rytmiczna – aktywne słuchanie muzyki wg Batti Strauss- Dzieci rytmicznie powtarzają słowa i 

wykonują odpowiednie ruchy  - https://www.youtube.com/watch?v=IEea96ob6pI  

Tekst 1)  Przyleciała mucha i zrobiła Bzzzz…. X4 
Ja ją BUM, a ona Fru x4 

2) Przypłynęła rybka i zrobiła PLUM x4 
Plum, plum, plum, a potem chlup x4 

3) Przyleciał dzięciołek i powiedział Stuk x4 
Stuk, stuk, stuk, a potem Fru x4 

4) Przyszła sobie kurka i zrobiła KO x4 
Ko, ko,ko, ko, ko, ko x4 

5) Przyleciał wróbelek i powiedział Ćwir x4 
Stuk, stuk, stuk, a potem Fru x4 

 

Pokoloruj obrazki  zgodnie z wyglądem ptaków 

https://www.youtube.com/watch?v=XM6nKXHjj9Q
https://www.youtube.com/watch?v=1W5tq3Em3rQ
https://www.youtube.com/watch?v=ulPGOlKOWM0
https://www.youtube.com/watch?v=k2hBMkZuvP8&list=PLQBt82zcfRIKC1YS_lfK4LC7PUu-mcRKL
https://www.youtube.com/watch?v=IEea96ob6pI


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Wytnij i przyklej obrazki ptaka od najmniejszego do największego. Jak wytniesz ptaki, połóż kartkę 

poziomo, tak , aby pasek niebieski był z lewej strony.  

 

 

 

 



Zakoloruj te litery, które są potrzebne do napisania podanego wyrazu. Policz ile jest liter w wyrazie i 

tylko tyle pokoloruj. 

 

 

 

 



Eksperyment-Gitara ma sześć strun, których tony idąc z góry do dołu są coraz wyższe. Ze starego pudełka po 

butach możesz skonstruować swoją własną gitarę. 

Zgromadź potrzebne rzeczy i poproś kogoś dorosłego o pomoc: 

 sześć gumek recepturek różnej grubości,  
 pudełko po butach 
 nożyczki 
 gruba igła 
 zapałki 

 wykonaj następujące doświadczenie: 

1. W starym pudełku po butach wywierć za pomocą grubej igły dwanaście otworów. Stop! Otwory nie mogą 
znajdować się gdziekolwiek, ale na krótszych bokach kartonu u góry, po sześć na każdym boku. Między 
otworami zachowaj równe odstępy. Otwory na jednym i drugim boku powinny znajdować się możliwie 
dokładnie naprzeciwko siebie.   

2. Używając igły powiększ otwory tak, abyś mógł wetknąć w nie zapałki.  
3. Teraz rozpoczynając od najgrubszej lub od najcieńszej gumki zahacz ją na pierwszej zapałce.  
4. Ostrożnie przeciągnij gumkę nad otwartą stroną pudełka i zahacz ją na zapałce znajdującej się dokładnie 

naprzeciwko po drugiej stronie pudełka. Uważaj, aby nie zerwać przy tym gumki. W ten sposób uzyskasz 
pierwszą strunę.  

5. Podobnie postąp z pozostałymi gumkami. Pamiętaj o zachowaniu kolejności. Od najcieńszej do najgrubszej 
lub odwrotnie. Po zahaczeniu i równomiernym naciągnięciu wszystkich sześciu strun gitara z pudełka po 
butach jest gotowa. Teraz możesz na niej coś zagrać.  

 

Co się za tym kryje?  

Drgania gumek są przenoszone na pudełko. Powietrze znajdujące się w pudełku jest również wprawiane w 

drgania i dlatego można tak łatwo usłyszeć dźwięki. 

Co takiego się dzieje?  

Już po zagraniu pierwszych tonów na twojej gitarze zauważysz, że najgrubsze gumki wydają najniższe 

dźwięki, zaś najcieńsze gumki dźwięki najwyższe. Po zmianie naprężenia gumek uzyskasz inne tony.  

 

 

 



Przy dźwiękach wesołej piosenki „Ogłaszają ptaki wiosnę” : 

https://www.youtube.com/watch?v=DqNDn9NdL34&list=PLK1wwYjIwvRDqfEpULAZJs7PQft2ZQT2V 

Wykonaj jaskółkę - zobacz instrukcję:  

 https://www.youtube.com/watch?v=RterFPqfAd4  

 

 

szablon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DqNDn9NdL34&list=PLK1wwYjIwvRDqfEpULAZJs7PQft2ZQT2V
https://www.youtube.com/watch?v=RterFPqfAd4
https://mojedziecikreatywnie.pl/sdm_downloads/szablon-jaskolki/


Podczas odpoczynku posłuchaj z Rodzicami muzyki relaksacyjnej ze śpiewem ptaków: 

https://www.youtube.com/watch?v=bDlwgS4pFNI  

 

Wycisz się, połóż się wygodnie, zamknij oczy, przytul ulubionego misia i posłuchaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=9INVrVQRpus  

 

Zadbaj o Rodziców, Oni opiekują się Tobą,  pozwól im odpocząć. Poproś aby położyli się lub usiedli 

wygodnie, zamknęli oczy i posłuchali muzyki relaksacyjnej ze śpiewem ptaków. Ty w tym czasie 

narysuj dla nich piękną laurkę:  

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

                                                                                             

Naucz się  wiersza W. Chotomskiej pt. „Kawka”  

Przyjrzyj się fotografii tego ptaka. W krótkich zdaniach omów jego wygląd. 

 

Siedzi kawka 

nad sadzawką. 

- Chodź się napić 

kawki kawko! 

Będziesz piła 

filiżanką 

czarną kawkę 

ze śmietanką. 

Ale kawka 

nie chce kawki, 

woli wodę pić z sadzawki. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bDlwgS4pFNI
https://www.youtube.com/watch?v=9INVrVQRpus
https://www.youtube.com/watch?v=FMrtSHAAPhM


Wysłuchaj wiersza czytanego przez Rodziców pt. „Szpak Edzio” 

 

 

W wiśniowym sadzie na skraju wsi, 

na drzewa czubku szpak Edzio śpi. 

Wymościł listowiem swe legowisko, 

by gdy dojrzeją być wiśni blisko.    Już dwa tygodnie sadu pilnuje, 

co dzień wisienkę jedną kosztuje 

i sprawdza kolor, walory smakowe, 

czy już dojrzały i są gotowe. 

Wiśnie leniwie grzeją się w słonku, 

każda wisienka na swym ogonku, 

rośnie, dojrzewa i czerwienieje 

i z każdym dniem każda bardziej pięknieje.  Jeszcze dni kilka cieszy się szpak. 

Na taki urodzaj czekał od lat. 

I wszystkie wiśnie tylko dla niego, 

w pobliżu bowiem ptactwa żadnego. 

Jak sokół bystry wciąż wyszukuje, 

Wzrokiem sokolim szpak wypatruje, 

lecz nigdzie nie widać sępa żadnego, 

więc jest przekonany, że wiśnie są jego.   Ślinka mu cieknie, piórka zaciera, 

do pierwszej uczty drzewa wybiera 

i jak słowiczek śpiewa z radości, 

na wiśnie patrząc jak szpak na kości. 

-Jutro od rana zaczynam biesiadę! 

Zjem wiśni soczystych ile dam radę. 

Sokiem wiśniowym się cały obleję, 

dopóty jadł będę aż mi się przeje.   Poprawił Edzio swe legowisko. 

Wyżej umieścił, by widzieć wszystko. 

Teraz jak w gnieździe bocianim siedzi 

i sowim okiem w ciemnościach śledzi. 

Co oko zamknie to znów otwiera. 

Senność Edkowi mocno doskwiera, 

zapuszcza żurawia, sad wzrokiem kryje, 

robiąc bez przerwy łabędzią szyję.   Sen jednak Edzia nad ranem zmorzył 

i gdy w południe oko otworzył, 

to tak go przeraził widok ponury, 

że prawie orła wywinął z góry. 

 

Na drzewach w sadzie aż czarno było. 

Samego Hitchcocka by zaskoczyło. 

Kruki, gawrony ptactwa wszelkiego, 

wszystkie się sępią na wiśnie jego.   -Fora ze dwora wy wstrętne zbóje! 

Sadu ja tego tutaj pilnuję! 

Moje są wiśnie i sio mi z zagrody, 

by tutaj dziobać nie macie zgody!    

 



Edziu po groźbach nastroszył pióra, 

nie chcąc wyglądać jak zmokła kura, 

puszy się cały, ogon mu staje, 

nadętym krokiem pawia udaje. 

I czujnie stąpa między wronami 

łypiąc na każdą groźnie ślepiami. 

-Ładnie to tak!!! Takie z was ptaszki? 

Może nie ptaszki a złodziejaszki!!!   Wrona ze złości dziób otworzyła, 

pióra złowrogo swe nastroszyła? 

-A co ci Edziu ? rozum odjęło? 

Za wroną kilka kruków stanęło, 

posępnym wzrokiem szpaka lustrują 

i ostre szpony na niego szykują. 

Teraz już cieńszym głosem szpak ćwierka, 

serce mu bije jak u wróbelka. 

Nie jest już taki zacietrzewiony, 

już kogucika ogon spuszczony.    -Poznajcie moje gołębie serce? 

Źle was przyjąłem, przepraszam wielce. 

Rozgośćcie się w sadzie mym przyjaciele, 

chętnie wiśniami się z wami podzielę. 

-Mam propozycję! Podział zrobimy. 

Ilość drzew w sadzie razem zliczymy 

i żeby było dla mnie bez szkody 

połowę oddam ? dla w sprawie zgody.   -Jak to połowę! Dla ciebie jednego? 

Nas jest tu setka ptactwa głodnego 

a ty sam jeden chudziutki szpak! 

Nam nie na rękę byś sam to zjadł. 

Szpak ze zgryzoty już szpakowaty, 

za nic nie może przeboleć straty. 

Z wroną układać się wciąż próbuje, 

lecz żaden argument tu nie skutkuje.   Dzielić się równo? Czy sprawiedliwie? 

Każdy na wiśnie spogląda chciwie, 

każda ze stron ma swoje racje? 

Tak dzień aż trwały te negocjacje. 

Późnym wieczorem już ze zmęczenia, 

doszły ptaszyska do porozumienia. 

Do kompromisów nikt nie był skory 

aż podzielono sad na sektory.    Drzewa już w sadzie są rozdzielone, 

ptaki czekają już wyposzczone. 

Więc gdy rozbłyśnie świtu brzask, 

to słychać będzie tylko mlask. 

 

I zobaczyły kruki i wrony, 

jak nadjeżdżają z każdej strony, 

wozy olbrzymie, drabiniaste, 

przy nich stworzenia ogoniaste, 

i mnóstwo ludzi z wielkimi koszami, 

zachwycający się wiśniami.    Ludzie zerwali wiśnie z drzew, 

sępom się ostał jeno gniew. 

Więc pomyśl czasem mały Edziu 

i nie dziel skóry na niedźwiedziu! 

 

 

 

-porozmawiaj z rodzicami na temat wysłuchanego wiersza. 

 

 



 

 

Rozwiąż krzyżówkę. Poproś Rodziców o pomoc we wpisywaniu haseł, szczególnie przy literze „ę” 

 

 

    1.       

2.           

   3.        

   4.        

   5.        
 

1. Maleństwo w gniazdku na gałęzi  

(pisklę) 

2. Kolorowe płatki ma, w ogrodzie rozkwita 

(kwiatek) 

3. Czy jesteś mały czy duży przyda Ci się w podróży 

(mapa) 

4. Lubisz przez nie wyglądać 

(okno) 

5. Właśnie nastała, świat na zielono pomalowała 

(wiosna) 

 

 

Rozwiąż zagadki 

 

Miło posłuchać słodkiego gruchania, 

Choć gdy stado ich leci, niejeden odgania. 

Barwa ładniejsza niż szarość – marzenie, 

Pokój na świecie – to skojarzenie. 

(gołębie) 

 

Zwinne i drobne, walczą o byt, 

Okruszki wszystkie wydziobią w mig. 

Skromne: nie puszą się i nie stroją, 

Odważne: nawet kota się nie boją. 

(wróble) 

 

Kropek ma mnóstwo na piórkach gdy siedzi, 

W locie jak gwiazda, ale nie świeci. 

Umie wydłubać owady z drzewa, 

A jak się naje, to pięknie zaśpiewa., 

(szpak) 

 

 



Kiedyś za morze się wybierała, 

Ale została, nie poleciała. 

Stroić się lubi na kolorowo, 

Niebiesko, czerwono i jasnobrązowo. 

(sójka) 

 

Jej głośne krakanie zwiastuje zimę, 

Dumną ma minę, zaś pióra siwe. 

Często mylona jest z czarnowronem, 

Zje prawie wszystko, kiwnie ogonem. 

(wrona) 

 

Łasa na błyskotki i wszystko, co świeci, 

Lepiej chować brylanty, gdy ten złodziej leci! 

Biały ma brzuszek, ogon jest czarny, 

Że z łupem się schowa, szanse są marne. 

(sroka) 

 

Czarną ma czapkę, srebrzyste oczy, 

Gdy się oswoi, przyjaźnią zaskoczy. 

Często wybiera partnera na życie, 

Ceni swe stado, gdy jest szef na szczycie. 

(kawka) 

 

Niskim lotem zwiastują burzę, 

Gniazda kleją z błota na murze, 

Świetni lotnicy - do Afryki migrują, 

Rzadko siadają, bo czasu żałują. 

(jaskółki) 

 

 

Wysłuchaj piosenki „Pan wróbelek” (zaśpiewaj piosenkę razem z dziećmi). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DmDYxkuL-m8 

 

Pan wróbelek dziś od rana wielki smutek ma, 

Bo pogubił wszystkie nutki i melodii brak. 

Płacze pai wróbelkowa, ależ będzie wstyd. 

Kto przywita panią WIOSNĘ ćwiru, ćwiru, ćwiru, ćwir! 

 

My twe nutki odnajdziemy, ułożymy pięknie, 

Na półeczkach pięciolinii, by zabrzmiały dźwięcznie. 

Już się nie smuć wróbeleczku! Pomożemy ci. 

Razem z Tobą zaśpiewamy ćwiru, ćwiru, ćwiru, ćwir! 

                                                                                                               

https://www.youtube.com/watch?v=DmDYxkuL-m8


 

 Proponujemy wykonanie pięknego ptaka z papieru. Obejrzyj filmik instruktażowy.  

 

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

 

                                                                                                                
 

 

 

 

 

 

Zyczymy miłej zabawy ! 

 
 

 

 

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

	kukułka
	Przylatuje do Polski dopiero w końcu kwietnia, odlatuje zwykle w końcu sierpnia lub we wrześniu. Kukułka wybrała sobie bardzo ryzykowny sposób na życie. Podrzucając swoje jaja do gniazd innych ptaków, walczy o przetrwanie.
	Wygląd
	Wędrówki skowronka
	wykonaj następujące doświadczenie:


