
ŚRODA 

( 29.04.2020r.) 

 

1. Posłuchajcie opowiadania Hanny Łochockiej. Zapamiętajcie jakie ptaki 

brały w nim udział. Możecie poszukać wiadomości o nich w książkach lub w 

Internecie. 

 

„CZEKOLADA” 

 

Czekolada- sami wiecie najczęściej: bywa w fabryce, w kiosku, w sklepie, w szafie 

na półce 

i w buzi czasem, 

ale- pod lasem?!... 

Jednak tam właśnie podczas wycieczki kawałek czekolady wypadł komuś z teczki. 

 

Tę zgubioną czekoladę znalazł pewien tata- trznadel 

i powiedział do sikory:- Dobre, słodkie, kawał spory...Dam go dzieciom na obiadek! 

 

Ledwie to wymówił trznadel, odezwały się dwie dzieżby:- Dzieciom dawać? 

Skądże! Gdzieżby? 

Czy też taka rzecz brązowa jest dla ptasich dzieci zdrowa? 

 

Zawołała pośmieciuszka:- Mogą dostać bólów brzuszka... 

 

Ćwierknął czyżyk do strzyżyka:- Może im w pazurkach strzykać...! 

 

- Szkoda gadać!- dzwoni dzwoniec - Rozchorują się i koniec! 

 

Rzekła zięba drugiej ziębie:- Gdy rozważyć sprawę głębiej. To nasuwa się myśl 

nowa, by samemu wypróbować! 

 

Żwawo podbiegł zwinny szpaczek:- Ja spróbuj! Ja zobaczę! Ja ocenię! Ja 

wybadam, czy jest zdrowa czekolada! 

 

- Zmykaj szpaku, jeśli łaska! Ja chcę dziobnąć!- woła kraska. 

 

Już i wilga się uwija: - I ja także. I ja!I ja! 

 

Przyskakuje ptak do ptaka: wrzawa, kłótnia, leśna draka! 

A gdy się wmieszała sójka, rozgorzała ptasia bójka. 

Ten na tego patrzy srogo, ten tamtemu szarpie ogon, dziobią dzioby, lecą pióra... 



No, po prostu- awantura! 

 

Tylko sroka gdzieś z wysoka patrzy na dół i spod oka obserwuje ptasią zwadę i 

leżącą czekoladę. 

Nagle w krzaki dała nurka; czy spłoszyła ją wiewiórka?... 

 

Gwizdnął kos:- Przestańcie przecież, bo i o co się bijecie? 

Gdzież tabliczka? Nie ma! Znikła! 

 

Prawda. Znikła. Rzecz niezwykła. Ten i ów rozdziawia dziobek: 

Znikła! Jakimże sposobem? 

Z naszej kłótni korzystając, ktoś ja ukradł. 

 

Więc szukają najpierw z prawa, potem z lewa, koło krzewów i przy drzewach, pod 

grzybami, 

i pod liściem oraz w trawie, oczywiście. 

Wreszcie wrona usłyszała w pustym gnieździe jakiś hałas. 

 

Zaglądają w gniazdo ptaki. Ha! Jest złodziej! I kto taki? 

Panna sroka, bardzo rada, czekoladą się objada. 

Podskoczyły ptaszki stadem, odebrały czekoladę: 

- Ma ją sroka spałaszować? Niech dla dzieci trznadel schowa! Zamiast kłócić się 

zajadle, nakarmimy małe trznadle; 

niech uraczą się w niedzielę. Lecz ostrożnie! Nie za wiele! Na poczatek bardzo 

mało... 

 

By w pazurkach nie strzykało! 

 

2. Powiedzcie, czy podobało się Wam zachowanie sroki? 

Pamietajcie, że nadmiar słodyczy nie służy nikomu! 

Zapytajcie Rodziców, dlaczego srokę nazywa się „złodziejką”? ( bo lubi wszystko 

co się błyszczy, kradnie i zanosi do swojego gniazda ). 

 

3. „Gimnastyka dla Smyka” 

- maszerujemy w miejscu, klaszcząc przy każdym kroku, podskakujemy raz na 

lewej, raz na prawej nodze, wykonujemy wymachy ramion- „mały wiatrak” i „duży 

wiatrak”, czyli stojąc 

w rozkroku robimy obroty rękami w przeciwnych kierunkach, ( 2-3 razy) 

 

- pasek lub linkę kładziemy na podłodze przed sobą, wykonujemy skłon tułowia do 

przodu, podnosimy leżący przedmiot unosząc nad głowę i wspinając się na palcach, 



( 3 razy) 

 

- leżąc na plecach, powoli unosimy wyprostowane nogi do pozycji pionowej, a 

następnie opuszczamy je, nie odrywając bioder od podłogi, dziecko mówi 

jednocześnie:” winda jedzie do góry, winda jedzie na dół”, 

 

- wolny chód z książką na głowie, 

 

4. Zabawa paluszkowa-”Sroczka”. 

 

Sroczka kaszkę warzyła. 

Dzieci swoje karmiła. 

 

Temu dała 

- na łyżeczce. 

 

Temu dała 

- na miseczce. 

 

Temu dała 

- na spodeczku. 

 

Temu dała 

- w garnuszeczku. 

 

A dla tego? 

Nic nie miała! 

 

Frrrr! 

Po więcej poleciała. 

 

 

5. Zabawa słowna- „Zapamiętywanka”- Chodzi o to, aby przypomnieć sobie jak 

najwięcej nazw ptaków oraz zapamiętać  i powtórzyć ciąg wyrazów, który tworzą 

uczestnicy zabawy. 

Jedna osoba mówi: „Widzę srokę...” 

Druga powtarza i dodaje:”Widzę srokę i bociana...” 

Następna: „Widzę srokę, bociana i kraskę...” itd. 

 

6. Rozwiązanie” trudnego”zadania z wczoraj: 

Należy założyć ręce na krzyż przed sobą i chwycić za końce sznurka. 
 



Zabawa dla dzieci 4 i 5 letnich 

 



Zabawa dla dzieci 5-letnich 

 


