
Drodzy Rodzice!  

Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji przyrodniczo-językowej i mają na celu:  

Wypowiadanie się zdaniami rozwiniętymi, zapoznanie z wyglądem szpaka, zapoznanie z 

dorosłymi ptakami i ich potomstwem. 

 
 

Zapraszam do wspólnej zabawy! :) 

 Część I   
Na początek wykonajcie kartę pracy cz.3, str. 69. 

Rysujcie po śladach linii- od zdjęć dorosłych ptaków do ich potomstwa. Nazwijcie ptaki i 

obejrzyjcie pióra bociana, wilgi, kukułki i czajki. 

 

Część II 
A teraz wyobraźcie sobie, że jesteście ptaszkami. Połóżcie się i zamknijcie oczy. 

Posłuchajcie: 

 
A teraz usiądźcie, otwórzcie oczy i powiedzcie: 

- Czy ktoś z was chciałby być ptakiem? Jakim? 

 

Ćwiczenie słuchu fonematycznego. 

A teraz, drogie dzieci, podam głoski, a wy spróbujcie wymyśleć nazwę ptaków, które 

rozpoczynają się na tą głoskę, np.: 

 

W – WRÓBEL, WRONA 

A- 

B- 

J- 

G- 

K- 

M- 

O- 



P- 

S- 

 

I jak? Komu się udało?       

 
Teraz zapoznamy się z wyglądem szpaka. Zobaczcie film: 

https://www.youtube.com/watch?v=VE8wQDiOsyI 

 

 
 

Teraz wymieńcie części ciała, które świadczą o tym, że szpak jest ptakiem. 

Zobaczcie na jego pióra- mienią się kolorami tęczy, mają brązowe kreski. 

Szpaki są przedsiębiorcze, ciekawskie i towarzyskie. Wszystko robią szybko i zdecydowanie. 

W gniazdach mają zioła, które chronią je przed pasożytami. Śpiewając, wydobywają różne 

dźwięki, najczęściej te zasłyszane, np. dźwięki klaksonów samochodów. Każdy z nich ma 

swoją charakterystyczną pieśń. 

 

A teraz wysłuchajcie opowiadania. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VE8wQDiOsyI


 



 
 

 
 

A teraz odpowiedzcie na pytania: 

 

- Dlaczego Ada jeździła na rowerze i dzwoniła? 

- Kogo przedstawił dziadek Olkowi i Adzie? 

- Gdzie założył gniazdo szpak? 



- Jakie odgłosy naśladował szpak? 

- Dlaczego Ada myślała, że kradną jej rower? 

- Kto głośno naśladował dźwięk dzwonka? 

- Jakim dźwiękiem pożegnał szpak rodzinę? 

 

 
Przeczytajcie samodzielnie lub z pomocą rodziców tekst pod ilustracjami do opowiadania. 

 

Część III  

Na koniec wykonajcie karty pracy cz. 3 str. 70-71. 

Policzcie żaby. Wskażcie dwie takie same pary żab, pokoloruj je. Rysuj szlaczki po 

śladach, a potem- samodzielnie. 

 

Miłej zabawy :) 

I WESOŁYCH ŚWIĄT, KOCHANI!       



 

                                                                                                            

Powodzenia !!! 

Paulina Kozłowska i Danuta Czechowska. 

 


