
Nauka przez zabawę 

 

1. 

Przeczytaj wiersza B. Szelągowskiej „Wiosenne powroty” 

 Przyszła wiosna, a tuż za nią ptaki przyleciały. 

Teraz będą, jak co roku gniazda zakładały. 

 Bocian lubi patrzeć z góry – dom ma na topoli. 

 Za to żuraw wśród mokradeł raczej mieszkać woli. 

 A jaskółka gdzieś pod dachem gniazdko swe zakłada.  

Zaś kukułka swoje jajka niesie do sąsiada.  

Tyle ptaków powróciło do nas razem z wiosną! 

W dużych gniazdach, małych gniazdkach niech pisklęta rosną. 

 

Odpowiedzenie na pytania: - gdzie budują gniazda ptaki, w jakich miejscach? 

2. 

https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/ptaki-wiosenne-opis-i-zdjecia-wiosenne-ptaki-

ciekawostki,20333.html  - opisy i zdjęcia ptaków przylatujących wiosną. 

 

3. 

https://www.youtube.com/watch?v=NFz4nfoB5dA - odgłosy wiosennych ptaków - 25 minut 

relaksu 

4. 

Zabawa ,,Jaki to ptak” – rozpoznawanie ptaków  na zdjęciach  

https://www.youtube.com/watch?v=TIWO6PVNWrA 

 

 

https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/ptaki-wiosenne-opis-i-zdjecia-wiosenne-ptaki-ciekawostki,20333.html
https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/ptaki-wiosenne-opis-i-zdjecia-wiosenne-ptaki-ciekawostki,20333.html
https://www.youtube.com/watch?v=NFz4nfoB5dA
https://www.youtube.com/watch?v=TIWO6PVNWrA


 

 

5. Rozwiąż krzyżówkę 

 

 

 



 

 

 



6. 

Zgaduj- zgadula  

- Lato nam śpiewem umilają, 

 zimą na naszą pomoc czekają…….. 

 

- Nogi ma czerwone, cienkie jak patyki, 

 a po nasze żabki przybył aż z Afryki……. 

 

- Wzbija się w niebo śpiewak malutki, 

 z góry przesyła wiosenne nutki, 

 a każda nuta dźwięczy jak dzwonek. 

  I już wiadomo, że to........ 

 

- Siedzi sobie na buku i woła: kuku, kuku……. 

- Gniazdko z błota lepi pod dachu okapem. Przylatuje z wiosną, aby uciec latem……. 

( Ptaki, bocian, skowronek, kukułka, jaskółka) 

 

 

7. 

Zagadki – ciąg dalszy 

Z nazwy i z piór, 

podobna jest do kur. 

Jaki ptak kolorowy, 

uczy się ludzkiej mowy? 

Jakie białe ptaki 

lubią morskie szlaki? 

Po podwórku sobie chodzi 

i kurczęta żółte wodzi. 

Nazywają go doktorem, 

bo wie, które drzewo chore. 

Wiosną słyszysz jej kukanie. 

Je gąsienice na śniadanie. 

W każdej wsi jest taki budzik. 

Który co dzień wszystkich budzi. 

Wrócił zza morza, 

chodzi po błocie 

w czerwonych butach 

biały pan … . 



Mówimy o nich, 

że spać nie dają. 

Gdy w letnie noce, 

pięknie śpiewają. 

Gdy powiesisz za oknem 

kawałek słoniny 

to one przylecą 

zaraz w odwiedziny. 

Odpowiedzi: kuropatwa, papuga, mewa, kura, dzięcioł, kukułka, kogut, bocian, słowik, sikorka 

Więcej zagadek na stronie: 

http://zagadkidladzieci.net/zagadki/Zagadki+dla+dzieci+o+ptakach?page=2 

 

 

 

8. 

Zabawa do wiersza Ewy Szelburg – Zarembiny „Ptaszki”- odgrywanie w parach scenek z 

wykorzystaniem tekstu. Dzieci wcielają się w rolę ptaszków, które wiją sobie gniazdo. 

„ Mama ptaszka, tata ptak wiją gniazdko tak i siak. 

Znoszą piórka, włosie, mchy. 

Ja zdobyłem to, a ty? – Ja to niosę, a ty, co? 

Trawka! Nitka! Puch! Ho! Ho! 

Zwijali się, pracowali, skarb do skarbu przydawali 

I śpiewając niby z nut, zbudowali domek – cud: 

Gniazdko ptasie takie oto. 

Wtuliłbym się z ochotą między tych pisklątek rój,  

Gdyby to był domek mój. 

 

 

 

9. 

https://www.youtube.com/watch?v=1KmABmo2prg - bajka “Czarownik ptaków”- słuchowisko dla 

dzieci 37 minut. 

 

 

http://zagadkidladzieci.net/zagadki/Zagadki+dla+dzieci+o+ptakach?page=2
https://www.youtube.com/watch?v=1KmABmo2prg


 

10. 

  

Poznaj kwietniowe przysłowia 

Sprawdź pogodę korzystając z mądrości ludowych przysłów. Wierzenia ludowe dotyczące pogody i 

pór roku, oparte często o wiedzę wynikającą z doświadczenia, zachowały się do dnia dzisiejszego. 

  

Jeżeli w kwietniu posuszy, nic się w polu nie ruszy. 

Kwiecień-plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata. 

Choć już w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje. 

Grzmot w kwietniu dobra nowina, już szron roślin nie pościna. 

 

  

Jeśli w kwietniu pszczoły nie latają, to jeszcze długie chłody się zapowiadają. 

W kwietniu posucha, niknie rolnikom otucha. 

Kwiecień wilgotny obiecuje rok stokrotny. 

 

Więcej na stronie: 

https://www.szkolneblogi.pl/blogi/zsp-zarnowiec-sko/kwietniowe-przyslowia-1/ 

 

 

https://www.szkolneblogi.pl/blogi/zsp-zarnowiec-sko/kwietniowe-przyslowia-1/


 

11. 

 Ciekawe zabawy z serii „Ołówkiem po papierze” znajdziesz na stronie 

 

http://www.gralandia.pl/zabawy/222-Olowkiem-po-papierze-.html 

 

12. 

Bajka o wirusie – filmik (prześlę jako załącznik w osobnym mailu). 

http://www.gralandia.pl/zabawy/222-Olowkiem-po-papierze-.html

