
PONIEDZIAŁEK 

( 27.O4.2020r. ) 

 

 

WITAJCIE  KOCHANE  KRASNALE! 

W tym tygodniu będziemy podziwiać ptaki, poznamy te, które wróciły do nas z 

ciepłych krajów, 

ich zwyczaje i „przygody”. 

Miłej zabawy! 

 

Na początek zachęcam do obejrzenia wywiadu z bocianem! Ciekawe czego można 

się z niego dowiedzieć  

https://www.youtube.com/watch?v=PMUUm7Xx-Fw 

 

1. Posłuchajcie wierszowanego opowiadania: 

 

„PTASIE SPRAWKI” 

 

 

 Gdy pierwsze ciepłe promienie zbudziły w lesie strumienie, 

wiosna wezwała z wyraju ptasią drużynę do kraju. 

 

Przyleciały kaczki i wesołe szpaczki, 

i jaskółki i kukułki i bociany długonogie 

i skowronki ubogie, 

po dalekiej wyprawie powróciły żurawie, 

i kto je wszystkie wyliczyć da radę!?... 

 

Siadły ptaki w polu na naradę, 

wróblom robią gorzkie wyrzuty: 

- Zostawiłyśmy na zimę was tutaj. Prosiłyśmy gospodarstwa doglądać, 

a wróciłyśmy- oj, nieporządek! 

 

Wróble zapalczywe do burdy jak w dym: 

- No i w czym tu nasza wina, w czym w czym w czym? 

- Pełno było zboża w stogach, w którą spojrzysz stronę, 

a gdzie teraz się podziało?- pyta skowronek. 

 

- Porzuciłam dąbrowy w stroju kolorowym, 

teraz zaś- kukułka mówi- gołe drzewa wszystkie. 

Swoim „ku-ku”- muszę budzić listek za listkiem... 

https://www.youtube.com/watch?v=PMUUm7Xx-Fw


 

Rzecze żuraw- Pełno było i borówek i żurawin, 

Teraz ani pół jagódki zgłodniałemu się nie trafi... 

 

Woła w wielkim gniewie jaskółka: 

- Poznać wróble pilnowanie po skutkach! 

Wszystko zjadły i wypiły, poniszczyły, roztrwoniły... 

Ach, te wróble- to ziółka! 

 

Wróble na to chórem bardzo już złym: 

- No i w czym tu nasza wina, w czym, w czym, w czym? 

Same byście skosztowały zim, zim, zim!... 

 

Nie wiadomo jak długo, trwałby ten rwetes cały, 

lecz akurat z przedszkola dzieci wracały. 

Zapewniły dzieci ptasią drużynę: 

- Wróble wcale tu, a wcale nie winne. 

 Sam osypał się z dąbrowy liść kolorowy. 

Zboże z pola zwieźli wozem, a jagody zwarzył mrozem zły styczeń. 

Nie ma, nie ma wróblej winy tu w niczym. 

 

- A my- dalej mówią dzieci- jak możemy, jeśli tylko zechcecie, wam pomożemy. 

Ziarnem nakarmimy, przed wiatrem obronimy, domki dla was zbudujemy, 

do gałęzi przybijemy, bośmy wam radzi, goście skrzydlaci... 

 

I zawitała zgoda od tego czasu do łąk, ogrodów i pól, i lasów. 

Wszędzie z gardziołek tysięcy brzmi radosny śpiew ptaszęcy. 

 

2. Odpowiedzcie na pytania: 

- O co ptaki,( które wróciły z ciepłych krajów ) miały pretensje do wróbli? 

- Które ptaki się kłóciły? 

- Co dzieci obiecały „skrzydlatym gościom?” 

- Czy Wy też cieszycie się, że ptaki wróciły? Bo ja bardzo! 

 

3. Zabawa słowna- „Jestem mały Maciek...” 

 „Jestem mały Maciek zapraszam do koła ptaka, który tak woła...( kle-kle )” 

Kto odgadnie, jaki to ptak sam zostaje „Maćkiem” i mówi: 

 „Jestem mały Maciek zapraszam do koła ptaka, który tak woła...( ku-ku ) 

itd. 

 

 



4. A teraz wyjdźcie do ogrodu- zamknijcie oczy i posłuchajcie śpiewu ptaków, 

określcie kierunek 

z którego go słychać, przyjrzyjcie się mu i powiedzcie jaki to ptak, albo 

zapytajcie Rodziców. 

W domu narysujcie ptaki, które oglądaliście. 

 

5. Kiedy już będziecie w ogrodzie: 

- przytulcie się do drzewa, 

- pogłaszczcie dłonią trawę, 

- pocałujcie kwiatek, ( tylko upewnijcie się, że nie ma na nim pszczółki, albo innego 

owada ) 

A po powrocie do domu opowiedzcie Rodzicom, co czuliście podczas tych 

czynności. 

I powtarzajcie to tyle razy, ile tylko chcecie! 
 



 


