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Na początek zapraszam do obejrzenia wiersza „Ptasie radio” – Juliana 

Tuwima  

https://www.youtube.com/watch?v=sEN2qcFi1Zc 

 

 

1.Zagadki o ptakach: pomyślcie, które z nich wróciły do nas z ciepłych krajów, a 

które były 

z nami cały czas. 

Pstrokaty kowal, w lesie się schował. 

Siedzi za sosną i kuje głośno. 

 

Ponad wodą u rzeczki, chodzi rycerz śmiały. 

Zobaczyły go kumeczki i pouciekały. 

 

W niebie zawieszony, ponad polem dzwoni. 

To ciszej, to głośniej o słońcu, o wiośnie. 

 

Ptak ten szary, to nie kawał, 

zwie się, jak ta mała kawa. 

 

Czarno- szary, duży wszystkożerny jest jak człowiek, 

a nazywa się on tak, jak dźwig wielki na budowie. 

 

Lepszy w garści wróbel, niźli on na dachu. 

Kiedyś listonosza wyręczał on w fachu. 

 

Ma szare ubranie czernią obrzeżone. 

Żyje na śmietnikach. 

Mylą ją z gawronem. 

 

Barwne i krzykliwe ptaszę, polubiło nasze strony. 

Wciąż wybiera się za morze, ale wybrać się nie może. 

 

Odpowiedzi: dzięcioł, bocian, skowronek, kawka, żuraw, gołąb, wrona, sójka. 

 

2. Ciekawostka: 

Wszystkie ptaki wychowują swoje pisklęta: jaskółka, wróbel, pliszka, wrona, 

sowa, dzięcioł, dudek, sójka, czajka, bocian.......................a kukułka- nie. 

https://www.youtube.com/watch?v=sEN2qcFi1Zc


 

3. Posłuchaj: 

„KUKUŁKA” 

 

 Mówią o kukułce, że taka, że owaka, że leniuch, że jej się nie chce dzieci 

wychowywać, że jajka podrzuca. Same przykre rzeczy mówią o wesołej 

kukułeczce. 

 Martwiła się kukułka, martwiła. 

 Kiedyś dzieci poszły nad staw. 

 Przyfrunęła bliżej i z drzewa na skraju lasu zakukała: 

 

„Mówią o mnie, że ja tylko 

ku-kam, ku- kam. 

Ja kosmatych gąsieniczek 

szu-kam, szu-kam. 

 

Inne ptaki z obrzydzenia 

główką kręcą, 

mnie włochate gąsienice 

bardzo nęcą. 

 

Jestem żarłok na ten przysmak 

łasy, łasy. 

Ocaliłam od zniszczenia 

całe lasy!” 

 

4. „Trudne zadanie”: Zawiąż supeł na sznurku. 

Na stole połóż sznurek około 1 m. Spróbuj chwycić jedną ręką za jeden jego 

koniec, drugą za drugi i nie wypuszczając sznurka z rąk zawiąż na nim supeł. 

Zadanie jest proste, ale trzeba trochę pomyśleć, jak go wykonać. 

Powodzenia! 

 

5. „Gimnastyka dla Smyka”- potrzebna będzie piłeczka 

- zaczynamy od marszu po pokoju, zatrzymujemy się i rzucamy piłeczkę do góry- 

chwytamy obiema rękami, ( 5-6 razy ) 

 

- wykonujemy podskoki raz na lewj, raz na prawej nodze z szerokim wymachem 

ramion- na przemian lewe i prawe w górę, ( 3-5 razy ), 

 

- stajemy na jednej nodze, drugą unosimy zgiętą w kolanie, przekładamy pod nia 

piłeczkę, kilka razy, zmieniamy nogę i ćwiczenie wykonujemy ponownie, 



 

- leżąc na plecach powoli wznosimy wyprostowane nogi ( nie odrywając bioder od 

podłogi ), wykonujemy „nożyce”, ( 3-4 razy ), 

 

- siedząc po turecku, robimy skłony w bok, małe skłony- „łódki kołyszą się na 

małych falach”, głębsze skłony- „łódki kołyszą się na dużych falach”, ( 3-5 razy ), 

 

- marsz na palcach, ściskamy piłeczkę w dłoniach, 

 

Zabawa dla dzieci 5-letnich 
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