
CZWARTEK 

( 30.04.2020r. ) 

 

1. Czy wszystkie „domki” ptaków wyglądają tak samo? Posłuchajcie: 

 

„Cieśle bez siekier”- W. Bianka 

 

 Raz zadano mi taką zagadkę: ”Bez rąk bez siekiereczki zbudowano 

domeczki”- co to jest? 

I okazało się, że to jest ptasie gniazdo! Przyjrzałem mu się -i rzeczywiście! 

 

 Oto gniazdo sroki, zrobione z sękatych gałązek. Podłoga wylepiona gliną i 

wysłana słomą, pośrodku wejście, a dach cały z gałązek. No, czy to nie prawdziwy 

dom? A przecież sroka nigdy nie miała w łapkach siekiery. 

 

 Więc zrobiło mi się żal ptaszków, bo pomyślałem sobie, jak te niebożęta, 

budują swoje domostwa bez pomocy rąk i bez siekiery? Zacząłem więc 

zastanawiać się, jak by tu im pomóc. 

Rąk nie można im przecież dorobić! 

 No, a siekierkę?...Wszak siekierkę mógłbym im dać! - Wziąłem więc 

siekierkę i pobiegłem do ogrodu. Patrzę- wśród kępek trawy siedzi lelek 

kozodój- więc mówię do niego: 

- Kozodoju, hej kozodoju! Czy to bardzo trudno budować gniazdo bez pomocy rąk 

i bez siekiery? 

A kozodój na to: 

- Kiedy ja wcale gniazda nie buduję. O, patrz gdzie wysiaduje jajka!- kozodój 

frunął w górę 

i wówczas zobaczyłem dołek wśród kępek trawy, a w tym dołku dwa śliczne 

jajeczka, jakby zrobione z marmuru. - No, jemu nie są potrzebne ani ręce, ani 

siekierka- pomyślałem- poradził sobie bez ich pomocy. I pobiegłem dalej. 

 

 Poszedłem nad rzekę. Patrzę, a tam sikorka skacze po gałązkach, po 

krzaczkach i cienkim dziobkiem zbiera puch z wierzbowych baziek. Więc pytam 

ją: 

- Sikorko, do czego potrzebny ci ten puch? 

Robię z niego gniazdko- powiada sikorka. - Moje gniazdko musi być puchowe i 

mięciutkie, jak twoje zimowe rękawice. 

- No -pomyślałem sobie- jej także siekiera nie jest potrzebna, bo zbiera puch...- i 

pobiegłem ku domowi. 

 

 Patrzę, a tu pod okapem uwija się jaskółka oknówka i lepi gniazdko. 



Dziobkiem ugniata glinę, dziobkiem wydłubuje ją z rzecznego mułu i w dziobku 

przynosi. 

- No - pomyślałem znowu- tutaj także moja siekierka na nic się zda. Nawet nie ma 

po co jej pokazywać!- i pobiegłem dalej. 

 

 Poszedłem do lasku, a tu na świerku widzę gniazdo drozda śpiewaka. Aż 

dziw, jakie to cudowne gniazdko: od zewnątrz całe przybrane zielonym mchem, a 

w środku gładziusieńkie, jak filiżanka! 

- W jaki sposób ulepiłeś takie prześliczne gniazdko?- spytałem- Czym tak 

świetnie wykończyłeś wnętrze? 

- Zwyczajnie, łapkami i dziobem- odrzekł drozd śpiewak- wnętrze całe wylepiłem 

cementem 

z drzewnego próchna, wymieszanego z moją śliną. 

- No - pomyślałem- znowu źle trafiłem. Muszę poszukać takich ptaków, które 

trudnią się ciesielstwem. 

 

 Wtem słyszę: tuk- tuk- tuk- tuk! Tuk- tuk – tuk- tuk!- dobiega z lasu. 

 Popędziłem w tamtą stronę. Patrzę, a to dzięcioł. Siedzi na brzozie i kuje, 

drąży sobie dziuplę, w której wylęgną się pisklęta. Powiadam więc do niego: 

- Dzięciole, hej dzięciole! Przestań stukać dziobem! Na pewno już cię od tego 

rozbolała głowa. 

Patrz, jakie ci przyniosłem narzędzie! Prawdziwą siekierkę! 

 Dzięcioł spojrzał na siekierkę i tak odpowiedział: 

- Bardzo ci jestem wdzięczny, ale to twoje narzędzie wcale, a wcale nie jest mi 

potrzebne! Zupełnie wygodnie mi ciosać: trzymam się łapkami, opieram na ogonku, 

zginam się w pół, a potem jak nie rąbnę dziobem w drzewo! Drzazgi i próchno 

tylko się sypią! 

 

 Zasmucił mnie dzięcioł. Widocznie wszystkie ptaki są takimi cieślami, 

którym siekierka nie jest potrzebna! 

 

 Nagle zobaczyłem gniazdo orła: ogromny stos grubych, sękatych gałęzi na 

najwyższej sośnie w lesie. 

Oho- pomyślałem- nareszcie ktoś, komu potrzebna jest siekierka do rąbania 

gałęzi. Pobiegłem do tej sosny i wołam: 

- Orle, hej orle! Przyniosłem ci siekierkę! 

Orzeł rozpiął skrzydła i zaskwirzył: 

- Bardzo ci dziękuję chłopcze! Rzuć swoją siekierkę na ten stos. Nałożę na to 

jeszcze gałęzi 

i będzie wspaniała budowla, doskonałe gniazdo! 

 



- Czym posługują się ptaki podczas budowania gniazd? 

- Który ptaszek nie buduje gniazda? 

- Czym mości swój domek sikorka? 

- Z czego buduje gniazdko jaskółka? 

- Czyje gniazdko przypominało filiżankę? 

- Jak buduje swój domek dzięcioł? 

- Dlaczego orzeł poprosił o siekierkę? 

 

2. Zabawa rytmiczna- „Dzięcioł” 

Poproście o pomoc kogoś starszego. 

Ułóżcie z klocków jeden z podanych zestawów: 

 

I. **  **  II. ***  ** III. *  *  *  IV. ***  ** 

 *  *  *   **  **   ***  **  *  *  * 

 ***  *   *  *  *   **  **   **  ** 

Osoba prowadząca ćwiczenie wystukuje określony rytm, a dziecko wskazuje 

wśród swoich klocków odpowiedni układ. Dobrej zabawy! 

 

3. Trudne zadanie: „Zmień położenie patyczka” 

Na stole leżą w pobliżu siebie 3 patyczki. Czy potrafisz zmienić położenie 

środkowego patyczka nie dotykając go? 

Spróbuj, może ci się uda! 

 

4. Na koniec dzisiaj mam dla was bajkę z Misiem i Margolcią. Spiewają oni 

śliczna piosenkę o jaskółce i deszczu! Wysłuchajcie jej a następnie nauczcie 

się piosenki i pobawcie się przy niej.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x3k3hREEvUo 

 

 

 

Jaskółka i deszcz 

 

Słowa – Agnieszka Galica 

Muzyka – Tadeusz Pabisiak 

 

1. Fruwała jaskółka 

nad łąką. 

Za chmurką 

https://www.youtube.com/watch?v=x3k3hREEvUo


schowało się słonko. 

 

Ref.: Jaskółko, jaskółko, 

czemu latasz w kółko? 

Jeśli wiedzieć chcesz, 

to zaklinam deszcz. 

 

2. Fruwała jaskółka 

nad stawem, 

Pytały ją żaby 

ciekawe. 

 

Ref.: Jaskółko, jaskółko, 

czemu latasz w kółko? 

Jeśli wiedzieć chcesz, 

to zaklinam deszcz. 

 

3. Fruwała jaskółka 

za oknem. 

Nie wychodź na spacer, 

bo zmokniesz. 

 


