
Piątek    09. 04. 2021r. 

 

Temat kompleksowy: WIOSENNE   POWROTY. 
 

 

Temat dnia: Ptasie pióra. 

 
1. Ćwiczenia poranne ( codziennie przed śniadaniem:) 

https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8 - Lubimy się ruszać 

 

 

2. Dalsza nauka   piosenki Bociek 

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

 

Kle kle boćku, kle kle  

Witaj nam bocianie  

Łąka ci szykuje         x2  

Żabki na śniadanie  

Kle kle boćku, kle kle  

Usiądź na stodole  

Chłopcy ci zrobili         x2  

Gniazdo w starym kole  

Kle kle boćku, kle kle  

Witamy cię radzi  

Gdy zza morza wrócisz      x2  

Wiosnę nam sprowadzisz! 

 

3. Słuchanie wiersza Stanisław Karaszewski  „Rozmowa z bocianem”. 

Dzwoni bociek. 

– Witaj, Burku! 

Co u ciebie? 

– Witaj, boćku! 

U nas, mój kochany, 

dookoła wielkie zmiany. 

Na wierzbinie kwitną bazie, 

stopniał śnieg, w zieleni łąki, 

pokazały się już w sadzie 

na jabłoniach pierwsze pąki… 

A przy młynie, mój bocianie, 

już rechocą żaby w rzece, 

zapraszają na śniadanie… 

– Żaby, mówisz? To ja lecę! 
 

 

4. Odszyfruj nazwy ptaków – karty pracy str. 55 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8
https://www.youtube.com/watch?v=MXOs1LGO1JM


5. Opisz ubarwienie ptaków, które widzisz na obrazkach. 

 

 
 

Jak myślisz po co ptakom tak różne ubarwienie?  

– Dziecko  bazuje na wiedzy, którą już posiada. 

 

 

 



Pióra to najważniejszy element wyróżniający ptaki spośród innych zwierząt. Inne stworzenia mogą 

latać, świergotać, budować gniazda,  a nawet znosić jaja, ale wyłącznie ptaki mają pióra. Ptaki 

wykorzystują chyba wszystkie kolory tęczy. Widzą zupełnie inaczej niż my. Badania budowy ptasich 

oczu pokazały, że ich świat jest z całą pewnością o wiele bardziej barwny i intensywniejszy niż nasz. 

Oko ptaka, widzi więcej kolorów niż nasze oczy. Ptaki wykorzystują swoje ubarwienie podczas 

godów. Samce wielu gatunków mogą poszczycić się wymyślnymi czubami i ogonami z kolorowych 

piór, które wykorzystują jako sygnały podczas zalotów i rytuałów godowych. Najlepszym 

przykładem jest paw ze swoimi dużymi, pięknymi i misternymi piórami na ogonie. Natomiast 

upierzenie samic jest często nijakie i nieefektowne. Jest to forma kamuflażu, czyli do ukrycia się np. 

przed wrogiem, do bycia niewidocznym dla innych. Dzięki temu ptasie mamy nie przyciągają uwagi 

drapieżników, chroniąc swoje gniazda i potomstwo. 

Pióra wykształciły się z łusek, które pokrywały ciała gadów i dinozaurów. Ptaki mają kilka rodzajów 

piór, z których każde ma inną budowę w zależności od pełnionych funkcji. 

Lotki i pióra konturowe biorą istotny udział w lataniu. Pióra konturowe nadają ciału ptaka opływowy 

i regularny kształt i jednocześnie zmniejszają turbulencje podczas lotu. Większe lotki na skrzydłach i 

ogonie pełnią rolę sterów i kontrolują aerodynamikę skrzydeł. 

Miękkie pióra puchowe zapewniają ptakom ciepło, zatrzymując powietrze blisko ciała. Puch jest 

warstwą izolacyjną i zabezpiecza przed utratą ciepła. Pióra puchowe mają cienką oś, długie i miękkie 

promienie, które nie łączą się ze sobą, ale zatrzymują powietrze. Większość piskląt pokryta jest 

puchem, ale kiedy ptaki dorastają, puch chowa się pod piórami konturowymi. 

 
 

 

 



6. Rysuj po śladach karty pracy str. 58 

 

 
 

 

 

 

Dla chętnych 
 

 

10 najpiękniejszych ptaków w Polsce 
 

Ptaki polskie – w naszym kraju występuje ponad 400 różnych gatunków ptaków. W tym artykule skupimy 

się jednak na tych najbardziej kolorowych i robiących wrażenie. Przewiń poniżej, aby zobaczyć polskie 

ptaki, które uznano za najpiękniejsze. 

 

ŻOŁNA    ZWYCZAJNA 

Ten gatunek można znaleźć głównie w południowo-wschodniej 

części naszego kraju. Żołna zwyczajna ma piękne kolory, a jej 

długość ciała wynosi około 24 cm. W naszym kraju ptaki te są 

objęte ochroną. 

 

 



 

ZIMORODEK    ZWYCZAJNY 

Piękne ptaki polskie o wspaniałych kolorach. Można spotkać go 

na nizinnym obszarze kraju nad rzekami oraz strumieniami. 

Jego długość ciała wynosi około 16 cm. W naszym kraju jest 

objęty ochroną. 

 

 

 

KRASKA    ZWYCZAJNA 

Kraski zwyczajne to kolejne piękne ptaki w Polsce. Ich 

ubarwienie ma kolor niebieski, a na grzbiecie i skrzydłach 

znajduje się jasnobrązowa plama. Kraskę zwyczajną można 

spotkać we wschodniej części kraju przede wszystkim na 

suchych obszarach przy łąkach oraz skrajach lasów. 

Niestety jej liczebność stale spada. W naszym kraju jest objęta 

ochroną. 

 

 

WILGA    ZWYCZAJNA 

W naszym kraju ptak ten występuje na nizinach. Unika 

wyższych terenów górskich. Można spotkać go jedynie od 

maja do września. 

Samiec wilgi zwyczajnej ma ubarwienie jaskrawożółte, a 

skrzydła są czarne. Samica natomiast posiada znacznie mniej 

intensywny odcień. Długość ciała wynosi około 23 cm. 

Obecność skrytej wilgi zwyczajnej można rozpoznać przede 

wszystkim po śpiewie. 
 

 

GIL    ZWYCZAJNY 

Mały ptak niewiele większy od wróbla. Znakiem 

rozpoznawczym gila zwyczajnego jest pomarańczowo-

czerwony brzuszek. Długość ciała wynosi około 17 cm. 

Najczęściej zamieszkuje lasy iglaste, mieszane, sady oraz 

parki. Unika terenów bezdrzewnych. W Polsce gatunek ten jest 

objęty ochroną. 

 

 

 

PLISZKA    ŻÓŁTA 

Pliszkę żółtą można rozpoznać po soczysto żółtym brzuszku. 

Licznie występuje w Wielkopolsce, na Podlasiu oraz 

Mazowszu.  Lubi otwarte przestrzenie. 

 



 

MODRASZKA     ZWYCZAJNA 

Modraszkę zwyczajną można spotkać na całym terenie Polski. 

Charakteryzuje się niebiesko-żółtym ubarwieniem z białymi 

plamami na skrzydłach oraz głowie. Długość ciała wynosi 

około 11,5 cm. 

Ptak ten jest bardzo ruchliwy i nie kryje się przed człowiekiem. 

Jego śpiew ma dzwoniące brzmienie. 

 

 

 

DZIĘCIOŁ    ZIELONY 

Piękne ptaki Polski to z pewnością dzięcioł zielony. Można 

go spotkać na terenie całego kraju oprócz wysokich obszarów 

górskich. Jego długość ciała wynosi około 32 cm. 

 
 

 

 

DUDEK 

Ptak ten robi wrażenie, mimo że jego upierzenie nie 

występuje w jaskrawych kolorach. Dudek jest wyjątkowy 

przez swój czub z piór oraz długi dziób. 

Można spotkać go na terenie całego kraju pomiędzy 

kwietniem a wrześniem. 

 

 

 

BOGATKA    ZWYCZAJNA 

Popularny ptaki polskie, które można spotkać również w 

centrach dużych miast. Bogatka zwyczajna nie boi się 

ludzi i jest częstym gościem w naszych karmnikach. Jej 

długość ciała wynosi około 15 cm. 

 

 

 

  

Pozdrawiamy p. Danka i  p. Ala. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


