
 Witajcie kochani! Już tylko kilka zadań dzieli Was od weekendu. 

Posłuchajcie głosów różnych ptaków.  

https://youtu.be/6EEyZzRAYlw        

 A teraz popatrzcie na niżej zamieszczone zdjęcia , które przedstawiają ptaki i ich gniazda . 

Zwróćcie uwagę , jaki ptak mieszka w oglądanym przez was  gnieździe.  
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     REMIZ 



SZPAK 

Posłuchajcie teraz opowiadania czytanego przez rodziców. 

„Szpaki” - słuchanie opowiadania. 

Obok domu Pawła rozciąga się duży ogród. Rosną w nim kwiaty i drzewa. Do ogrodu często 

przylatują ptaki. Są wśród nich także szpaki. Każdego roku Paweł obserwuje je. Na 

podwórku rośnie wielkie drzewo . To właśnie na nim szpaki mają swoją budkę lęgową.  

Kiedy wracają w marcu ze swojej wędrówki z Europy Zachodniej, budka lęgowa już na nie 

czeka. Wyczyszczona z zeszłorocznych traw i patyczków jest gotowa, aby założyć w niej 

nowe gniazdo. Szpaki, które mieszkają w ogrodzie Pawła już wróciły. Kilka razy obleciały cały 

ogród, usiadły na każdym drzewie i sprawdzały co się zmieniło. Zajrzały też do budki 

lęgowej. Chyba im się spodobała. Coraz częściej wchodzą do niej i przynoszą suche trawy, 

mech, drobne gałązki. Uwijają z tego wygodne gniazdko. Kiedy w gnieździe pojawią się jajka, 

samica i samiec będą wysiadywać je na zmianę. Po 14 dniach wyklują się małe szpaki, które 

trzy tygodnie spędzą w gnieździe. W tym czasie ich rodzice ciężko pracują. Młode szpaki 

mają wielki apetyt. Rodzice karmią je owadami i dżdżownicami. Gdy dorosną wspólnie z 

rodzicami będą częstymi gośćmi w sadzie Pawła. Potrafią zjeść ogromne ilości wiśni, 

borówek, czereśni. Kiedy dojrzewają owoce, tata Pawła stawia w sadzie „stracha”. Ale 

szpaki chyba wiedzą, że to nic strasznego, a owoce są takie smaczne. 



 

Patrząc na obrazek powiedzcie: 

-Kto przylatuje do ogrodu Pawła? 

- Jakie ptaki obserwuje Paweł? 

-Gdzie szpaki mają swoją budkę lęgową? 

- W jaki sposób przygotowuje się budkę lęgową dla szpaków? 

- Z czego szpaki wiją gniazdo? 

- Kto w rodzinie szpaków wysiaduje jajka? 

- Po ilu dniach z jajek wykluwają się szpaki? 

- Ile czasu spędzają młode szpaki w gnieździe? 

- Co zjadają młode szpaki? 

-- Jakie owoce lubią jeść szpaki? 

- W jaki sposób tata Pawła odstrasza szpaki? 

-Czy sposób taty na odstraszanie szpaków jest skuteczny? 



Popatrzcie teraz na obrazki , które przedstawiają ptaki i gniazda. Pomóżcie ptakom 

odszukać gniazdo . Nazwijcie te ptaki. 

 

 

 



Posłuchajcie śpiewu szpaka. 

https://youtu.be/DfGwvAfVgvw 

Wykonajcie ćwiczenia,  (karty pracy) „Sześciolatek ………”, cz.3, s.57. 

Temat 2. Gimnastyka   

https://www.youtube.com/watch?v=iH2zc5tkHPo&ab_channel=AkademiaKrokietaiLamy 

Przygotujcie białą kartkę i brązową farbę plakatową . 

„Wasza dłoń będzie ptakiem”- pomalujcie  dłoń farbą i odbijcie ją na białej kartce. 

Następnie dorysujcie elementy tak, aby powstał ptak. 

W nagrodę za dobrą pracę oglądnijcie film pt. „Pomysłowy Dobromir”. 

https://youtu.be/081bEh7L1MQ 

Po przerwie wykonajcie ćwiczenie , (karta pracy) „ Sześciolatek…….”cz.3, s.59. 

Życzę miłego weekendu! 

 

 

 

 

 

 

 


