
24.04.2020r. PROPOZYCJE DZIAŁAŃ DLA DZIECKA 

 

TEMAT DNIA: Rodzina szpaków 
 

1. „Ptasi quiz”. Rodzic czyta dziecku informacje na temat życia ptaków. 

Dziecko uważnie słucha, kiedy usłyszy zdanie prawdziwe –3x klaszcze w 

dłonie, a kiedy zdanie będzie fałszywe – 3x uderza rękoma o podłogę. 

 

- Bociany zimą mieszkają w Polsce. 

- Jaskółki lubią jeść żaby. 

- Gniazdo bociana jest małe i niestabilne. 

- Odgłos bociana to klekotanie. 

- Wróbel leczy chore drzewa. 

- Jaskółki budują gniazda z gliny 

- Słowo wrona ma 6 głosek  

- Na zimę przylatują gile i jemiołuszki 

- Przysmakiem bociana jest słoninka  

- Ptaki mają pióra 

 -2 gile + 5 jaskółek = 7 ptaków 

Pytań może być znacznie więcej oraz bardziej urozmaicone ćwiczenia np. 

kręcimy się w kółko, biegamy… 

 

2. Rodzic czyta opowiadanie pt. „Szpaki” , dziecko uważnie słucha, 

odpowiada na pytania dotyczące tekstu. 

 

„Szpaki” Dorota Kossakowska 

 

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 wielka brzoza. To właśnie 

na niej 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. Uwiją 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, 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… 

 

Rodzic czyta pytania odnośnie opowiadania a dziecko próbuje 

odpowiadać: 

 

– 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 ptaki? 

– Czy sposób taty na odstraszanie szpaków jest skuteczny? 

 

3. Obejrzyj obrazek, powiedz rodzicom jak wygląda szpak? 

 

                
 

3. Czyje to gniazdo?”  

Dziecko oglądają gniazda różnych ptaków: bociana, jaskółki, szpaka. 

Dopasowuje sylwetę ptaka do odpowiedniego gniazda. 

 

 

   

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Powiedz, jak nazywają się ptaki na rysunku poniżej? Poprowadź 

je do gniazd rysując ich drogę kredkami w różnych kolorach.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.  Podziel wyrazy na głoski, powiedz jaką głoskę słyszysz na początku 



wyrazu, a jaką na końcu. Policz głoski w wyrazach. 

 

         jaskółka            bocian                  wrona                  szpak   

 

gile              gniazdo                   budka                     wiosna           

ptaki       

           

6.  Narysuj kredkami pastelowymi rysunek szpaka do opowiadania.   

W czasie rysowania posłuchaj wiosennych śpiewów ptaków   

https://www.youtube.com/watch?v=qKr_ungGOYI&list=RDCMUCZxerJwV

QqICXCYDCLMoEAQ&start_radio=1&t=44 

 

 

 

6.  Historyjka obrazkowa.  Obejrzyj dokładnie wszystkie obrazki. Opowiedz rodzicom, 
co widzisz na poszczególnych obrazkach, a potem ponumeruj obrazki w 
odpowiedniej kolejności. Na koniec pokoloruj obrazek. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Życzymy miłej zabawy! 

Wiesława Bączyk i Wioletta Lipa 
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