
Poniedziałek, 12 kwietnia 2021 r.  

Tematyka tygodnia: Wiosenne powroty 

Temat dnia: Wiosenne powroty – poznajemy budowę ptaka. 

 

Witam Was w poniedziałkowy poranek.  

W tym tygodniu przybliżę Wam życie ptaków.  

Przypomnimy sobie wygląd i nazwy  ptaków  powracających na wiosnę do Polski, omówimy 

ich budowę . Poznamy wiosenne zwyczaje ptaków oraz odkryjemy tajemnice jajek.  

Zapowiada się bardzo ciekawy i pracowity tydzień !   

 

Na początek przypomnijmy sobie ptaki powracające na wiosnę do Polski. 

Popatrzcie na poniższą ilustrację.  

Pokażcie  mamie/tacie ptaki, które pamiętacie z przedszkolnych zajęć, spróbujcie je nazwać. 



 Popatrzcie, jaką długą drogę 

musiały pokonać ptaki, aby 

wrócić ponownie do naszego 

kraju. 

Jaskółki zimują w Afryce  

i w tropikalnej części Azji.  

Żurawie spędzają zimę w Azji, 

w Afryce i na Półwyspie 

Iberyjskim.  

Skowronek zimuje w basenie 

Morza Śródziemnego  

i w Europie.  

Jerzyk zimą przebywa w Afryce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy zastanawialiście się kiedyś „Dlaczego ptaki potrafią latać, a ludzie nie?” 

 Kości ptaka są zupełnie inne niż kości innych zwierząt. Są dużo lżejsze, gdyż znajduje 

się miedzy nimi wiele pustych przestrzeni. 

 Ptaki nie mają zębów, co także zmniejsza ich ciężar ciała. 

 Ptak ma skrzydła, które wykorzystuje do radzenia sobie z oporem powietrza. 

A teraz zagadka : 

 „Przybył z ciepłych krajów  

w czerwonych trzewikach. 

Gdy ujrzy go żabka,  

do wody umyka. 

     (bocian) 
 



Myślę, że każdy z Was odpowiedział, że to bocian. 

Wszyscy wiemy, jak wygląda bocian. Na jego przykładzie poznamy budowę ptaków.  

Starsze średniaki - przygotujcie teraz kredki oraz karty pracy, otwórzcie je na stronie 42. 

Młodsze dzieci spójrzcie na obrazek poniżej: 

 

Spróbujcie wskazać części ciała bociana wymieniane przez Waszego rodzica: dziób, głowa, 

ogon, skrzydło, kończyny/nogi.  – Czy wszystkim się udało?  

 

Popatrzcie  

na naszego bociana  

i odpowiedzcie na 

moje pytania: 

- Ile głów ma bocian? 

- Ile nóg ma bocian? 

- Ile ma ogonów? 

- Ile ma skrzydeł? 

 

(Proszę starsze średniaki  

o uzupełnienie karty pracy 

na stronach  42 i 43) 

(Dla młodszych 

średniaków niespodzianka 

na końcu   ) 

 

 

 

 

 

 

 



A teraz posłuchajcie kilka ciekawostek o wyglądzie ptaków: 

Ptaki różnią się wyglądem zewnętrznym – wielkością, ubarwieniem, kształtem kończyn, 

ogonów i dziobów. Najmniejszym ptakiem na świecie jest koliber, a największym – struś 

afrykański. Najbardziej kolorowymi ptakami w Polsce są m.in. bażant, wilga, dzięcioł, sójka.  

Najdłuższy dziób ma pelikan australijski. Dzioby ptaków są dostosowane do rodzaju 

spożywanego przez nie pokarmu. Dziób wszystkożercy wrony lub szpaka jest mały, 

przeważnie czarny i ostry na końcu. Dziób ptaków, które żywią się ziarnami np. wróbla jest 

krótki i szeroki, ponieważ służy do rozłupywania twardych nasion. Dziób owadożercy, np. 

jaskółki, jest podobny do dzioba ziarnożercy. Dzięki niemu ptak może łapać niewielkie 

owady. Dziób ptaków drapieżnych np. orła, jest masywny  

i mocno zagięty. Umożliwia schwytanie zdobyczy. Dziób ptaków, które kują w drewnie jest 

bardzo ostry, ponieważ musi przekuć korę drzewa. Bocian ma długi dziób, bo poluje  

na zwierzęta, które zamieszkują podmokłe łąki. 

 

- Czy pamiętacie, jak nazywa się najmniejszy ptak na świecie / największy? 

 

 

 

Zapraszam Was do zabawy przy piosence „Kle, kle boćku”   

Przy piosence poruszacie się unosząc wysoko kolana. Na przerwę w muzyce 

stańcie  na jednej nodze, utrzymując  równowagę na kilka sekund.   

https://chomikuj.pl/asia2593/Muzyka+przedszkole/Piosenki+o+wio*c5*9bnie/Kle*2c+kle+bo*c4*87ku,2492896895.mp3(audio) 

 

 

 

https://chomikuj.pl/asia2593/Muzyka+przedszkole/Piosenki+o+wio*c5*9bnie/Kle*2c+kle+bo*c4*87ku,2492896895.mp3(audio)


Mimo,  że ptaki różnią się między sobą, np.: wielkością, kolorem, kształtem 

dziobów.  Mają też cechę wspólną   - ich ciało pokryte jest … piórami. 

 

A oto budowa pióra ptaka: 

 

Każde pióro zbudowane jest z: 

dudki, stosiny i chorągiewki.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Pióra są potrzebne ptakom do lotu, pomagają utrzymać się ptakom  

na wodzie. Ponadto pióra zabezpieczają ptaki przed drapieżnikami, 

utrzymują stałą temperaturę ciała. 

 

Pióra mogą być różnej wielkości oraz koloru, popatrzcie na zdjęcie poniżej: 

 

 

 

 



 

 

 

 

Jeśli macie w domu sztuczne piórka zachęcam do zabawy z nimi: 

 Dotknijcie piórka i spróbujcie je opisać; 

Piórko jest: 

- ciężkie / lekkie 
- ciepłe  / zimne 

- miękkie/ twarde 
- nieprzyjemne w dotyku/miękkie, delikatne 

 

 Połóżcie piórko na stole/ podłodze dmuchajcie w nie najpierw mocno,  

a potem delikatnie. 

 

 Połóżcie piórko na wodzie i obserwujcie, co dzieje się z piórkiem.  

Czy piórko opada na dno, czy unosi się na wodzie? 

 

 

 

Poniżej karta pracy  „Bocian” dla młodszych średniaków. 

- Pokolorujcie dziób i nogi bociana.  Dorysujcie trawę oraz słońce. 

 

Dla wszystkich Smerfów przygotowałam kartę  pracy  „Piórko” 

- Pokolorujcie piórko,  Przed kolorowaniem możecie jeszcze raz obejrzeć zdjęcie 

różnych ptasich piór. 

 

Pozdrawiam Was serdecznie! 

                      Pani Magda  



 



 

 

 

 

 

 


