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Drodzy Rodzice!   

Dzisiejsze I zajęcia wpisują się w obszar edukacji przyrodniczej; wyróżnianie ptasich 

cech (dziób, głowa, szyja, skrzydła – pióra zwane lotkami, tułów, ciało pokryte 

piórami, ogon – pióra zwane sterówkami, fruwa, buduje gniazdo); 

Proszę o zrobienie str. 63- 64 w fioletowych książkach   

Drugie zajęcia mają na celu wykonanie pracy plastycznej „Bocian” . Proszę 

przygotować :2 kartki A 4,  nożyczki, klej, kredki/flamastry. Dziecko  wykonuje pracę 

plastyczną według instrukcji (odrysowuje, wycina, przykleja, dorysowuje). 

Życzę miłej zabawy i odkrywania radości ze wspólnych zabaw z dzieckiem! 

 

M. Grądzka 

E. Truszkowska 
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Zajęcia I: 

Przystosowania ptaków do lotu 

Najbardziej charakterystyczną cechą ptaków jest posiadanie skrzydeł. Pokryte są 

piórami, które nadają im opływowy (aerodynamiczny) kształt i zwiększają ich 

powierzchnię podczas lotu. 

Pióra ptaków dzieli się na puchowe i konturowe – pokrywowe, lotki i sterówki. Pióra 

puchowe chronią ptaka przed zimnem. Pióra pokrywowe przykrywają puch i 

utrudniają wymianę ciepła z otoczeniem. Lotki porastają skrzydła i formują ich 

powierzchnię nośną. Podobne do lotek służą do sterowania lotem, utrzymania 

równowagi oraz wytracania prędkości w trakcie lądowania. 

 

Pióra składają się z osi pióra i chorągiewki. Część osi znajdująca się w skórze to 

dutka; pozostała część, pokryta chorągiewką, to stosina 

Od lewej sterówka. Następne pióro to lotka Obok powiększenie fragmentu stosiny i 

chorągiewki. Od walcowatej stosiny odchodzą grube promienie, od nich cienkie 

promyki z haczykami. Taka konstrukcja zapewnia trwałość chorągiewki. Kolejne dwa 

pióra: szaro – czarne i beżowe to pióra pokrywowe. Ostatnie w rzędzie jest pióro 

puchowe, które na dutce ma nitkowate promienie. 
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Ptaki, aby móc latać, muszą być lekkie. Dlatego ich kości są pneumatyczne – mają 

w środku przestrzenie wypełnione powietrzem. Kończyny przednie ptaków mają 

postać skrzydeł pokrytych piórami. Ptaki potrzebują do lotu silnych mięśni 

poruszających skrzydłami. Są one przyczepione do szerokiego grzebienia 

znajdującego się na mostku. Czaszka ptaków pozbawiona jest zębów, które 

obciążałyby głowę podczas lotu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Układanie historyjki obrazkowej: 

Proszę o wydrukowanie historyjki obrazkowej. Dziecko układa historyjkę w kolejności 

i opowiada. Proszę zwrócić uwagę na wypowiedzi pełnymi zdaniami. 

https://epodreczniki.pl/a/ptaki/Dm2nUR4Uo#Dm2nUR4Uo_pl_main_concept_7


31.03.2020 

 

 

 



31.03.2020 

Memory „Ptaki” 

https://www.zagrajsam.pl/gra_memory_ptaki1.php?id_dnia=1585442273 

Jak nazywa się ten ptak? 

https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/kurs/5996/nazwy-ptakw-ukladamy-nazwy-

ptakow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia nr 2: 

„Bocian” praca plastyczna  

Dzieci wykonują pracę plastyczną według 

instrukcji 

https://www.zagrajsam.pl/gra_memory_ptaki1.php?id_dnia=1585442273
https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/kurs/5996/nazwy-ptakw-ukladamy-nazwy-ptakow
https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/kurs/5996/nazwy-ptakw-ukladamy-nazwy-ptakow
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