
 Smakusie  

15.04.2021r. 

Cele:  

- Aktywny udział w poznawaniu przyrody 

- szukanie pomysłu na różnorodność w przyrodzie  

- dowiadywanie się jak różnie mieszkają ptaki, jak budują gniazda   

Gotowi na dzisiejszą pracę  

Witam Was kochani na kolejnej lekcji związanej z poznaniem naszej przyrody. 

1. Zaczniemy od rozgrzewki  

https://www.youtube.com/watch?v=23CmYNuEipk 

2. Dzisiaj na zajęciach poznamy domy ptaków  

Obejrzyjcie film i poproście rodziców o przeczytanie wam tekstu to jest( list od pana 

leśniczego ) a później porozmawiajcie z rodzicami dlaczego warto chronić ptasie domy. To 

zaczynamy  

https://www.youtube.com/watch?v=75aXeAct6VY 

„Drogie Przedszkolaki” 

Wiemy, ze już niedługo gdzieś wyjedziecie, zbliżają się wakacje , odwiedzicie piękne miejsca 

w górach, nad morzem, w lesie i na łące. Pamiętajcie , że ptasie gniazda mogą być wszędzie . 

Zakładane są przeważnie w kwietniu i w maju by mogły wychować młode czyli pisklęta. 

Niektóre gatunki maja sporo piskląt w gnieździe i opiekują się nimi przez wiele miesięcy do 

rozpoczęcia zimowej pory.   

Żeby nie przeszkadzać ptakom wybierając się z rodzicami na spacer omijajcie takie miejsce 

gdzie nie ma ścieżek, gdzie miejsca są porośnięte krzakami czy szuwarami ( blisko jeziora 

czy rzeki) . Lepiej chodźcie ścieżkami  i po szlakach , zatrzymujcie się w miejscach do tego 

wyznaczonych gdzie czeto przebywają ludzie gdyż inaczej możecie spłoszyć zwierzęta i 

wtedy ptaki w takim miejscu nie założą gniazda. 

Przedszkolaku jeżeli zauważysz gniazdo to proszę nie podchodź za blisko, gdyż wszystkie 

ptaki są płochliwe i koga przez długi czas nie wrócić do gniazda a to duże niebezpieczeństwo 

dla piskląt i jajek w gnieździe które zostaną bez opieki. To dobra okazja dla drapieżników 

takich jak kuny, lisy.  

Jak obejrzałeś film to spróbuj odgadnąć z czego budują ptaki gniazda i gdzie one się 

znajdują? 

https://www.youtube.com/watch?v=23CmYNuEipk
https://www.youtube.com/watch?v=75aXeAct6VY


Wasz przyjaciel Leśniczy Poziomka.  

Odpowiedz na pytania  

Kiedy najbardziej narażone są ptaki na niebezpieczeństwo? 

Z jakich materiałów budują gniazda ? 

Czy tylko na drzewa ptaki maja gniazda ? 

A oto kilka podpowiedzi może w okolicy uda się Tobie znaleźć takie gniazdo  

 (jaskółka) 

Gniazdo Jaskółki błoto i siano  

 

 

. (bocian) 

 

 



 

Dostojny bocian – gniazdo to patyki, suche liście trawa 

 (skowronek) 

 

 

Skowronek – buduje gniazdo w wysokich trawach lun krzakach z siana i patyków oraz piór  

 (sikorka) 

 



 

Lubią chować się w budkach lęgowych czują się tam bezpiecznie   

 (dzięcioł)  

 

 



.. (sowa) 

 

  

„ Spłoszone wróbelki”- 

Na paluszkach do muzyki z rączkami na ramionkach biegajcie po swoim pokoju a gdy 

muzyka ucichnie schowajcie się do gniazdka czyli wyznaczonego miejsca w pokoju : 

Zabawę powtórzcie kilka razy  

A to piosenka do naszej zabawy  

https://www.youtube.com/watch?v=MXOs1LGO1JM 

„kle kle,  boćku..”  

3. A teraz druga cześć dnia posłuchaj wiersza  

E. Szelburg- Zarębina 

  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MXOs1LGO1JM


Mama ptaszka, tata ptak 

Wija gniazdo tak i siak,  

Znoszą piórka, włosie, mchy, 

Ja zdobyłem to a ty? 

Ja to niosę a ty co? 

Trawka! nitka! Puch! Ho! Ho! 

Zwijali się pracowali,  

Skarb do skarbu przydawali  

I śpiewając niby z nut, 

Zbudowali domek- cud 

Gniazdko ptasie takie oto 

Wtuliłabym się z ochotą  

Między tych pisklątek rój gdyby to był domek mój.  

 

Pomyśl czy ludzie i ptaki budują domy  w ten sam sposób? 

 Mam prośbę na spacerze zbierz kilka patyków i spróbujecie zbudować gniazdo  

Do dzieła  

 

A na koniec odpoczynek film edukacyjny  

 

https://www.youtube.com/watch?v=1dSaIClDsS8 

 

 

4.. Zabawa ruchowo naśladowcza ,,Zamieniamy się w ptaki" 

Przebieg: Na sygnał rodzica  (gwizdek) dzieci biegają w różnych kierunkach w 

wyznaczonym miejscu. Na hasło ,,Bociany'' dzieci chodzą podnosząc wysoko nogi 

naśladując chód bociana lub stoją na jednej nodze utrzymując równowagę. Na kolejny 

sygnał dzieci biegają w różnych kierunkach. Na hasło ,,Wrona" -zatrzymują się i kraczą kra,  

https://www.youtube.com/watch?v=1dSaIClDsS8


kra, kra... Na kolejny sygnał dzieci biegają w różnych kierunkach. Na hasło wróbelek 

zatrzymują się i wołają ćwir, ćwir, ćwir.....Zabawę można powtórzyć kilka razy.  

 


