
 

PTASIE GNIAZDA 
 

1. Rozwijanie sprawności manualnej – Kukułcze jajka. 
Dla dziecka nożyczki i narysowane na kartce kontury jajek. 
Dziecko wycina kontury jajek po śladach (może je również narysować 
samodzielnie), następnie przelicza jajka i przykleja na osobną kartkę. 
*Zadanie należy dostosować do wieku i umiejętności dzieci. 
 

2.  Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Przenieś jajko.  
Łyżka, piłeczka pingpongowa. 
Rodzic wyznacza linię startu i układa na łyżce piłeczkę pingpongową – jajko. Dziecko 
idzie z jajkiem na łyżce do wyznaczonego miejsca po czym wraca. Stara się, aby jajko 
nie spadło z łyżki (zabawę można urozmaicić ścigając się z rodzicem lub robiąc 
slalom). 
 

3.  Karta pracy, cz. 2, nr 26 (dzieci – 4 letnie). 
Dzieci: 
− kolorują bociana według wzoru, 
− rysują po szarych liniach rysunków jajek, 
− wskazują najmniejsze jajko i największe jajko. 
  
Dzieci 3 letnie: 
-kolorują obrazek bociana (obrazki dostępne w grafice Google) lub rysują jajka 
samodzielnie.  
 

4. Zestaw ćwiczeń ruchowych. 
 
•Ćwiczenie na rozgrzewkę – Słuchamy kukułki. 
Dziecko nasłuchuje, ile razy rodzic zakuka. Następnie tyle samo razy wykonuje 
ustalone przez rodzica ćwiczenia, np.: przysiad z wyprostowanymi rękami, podskok 
obunóż. 
  
• Ćwiczenia  równoważne Ptaki na gałęzi. 
Skakanka/sznurek 
Rodzic kładzie skakankę na podłodze. Dziecko maszeruje. Na zawołanie: Ptaki na 
gałęzi! – dziecko staje na skakance (gałęzi) i porusza się wzdłuż niej tak, aby nie 
spaść. Rodzic powtarza zabawę kilka razy. 
 
•Ćwiczenie z elementem skoku – Do gniazda. 



Skakanka/sznurek  
Rodzic zaznacza na podłodze linię  startu i układa gniazdo ze skakanki/sznurka. Na 
zawołanie: Do gniazda! – dziecko staje przed skakanką i wykonuje skoki obunóż  
w stronę koła (gniazda) leżącego na drugim końcu pokoju. 
 
 

5.  Wspólne układanie opowiadania o kukułce. Rozwijanie myślenia 
twórczego. 

 
Rodzic mówi pierwsze zdanie, np. W pewnym lesie zakukała kukułka. Dziecko 
kontynuuje opowieść. Rodzic próbuje rysować uproszczone ilustracje. Następnie 
powtarza opowiadanie, zawieszając głos tak, aby dziecko dopowiadało informacje. 
W razie potrzeby wskazuje narysowany wcześniej element. Na koniec dziecko 
nadaje bajce tytuł. Wykonuje ilustracje do bajki. 
 


