
Temat : Co słychać w szpaczej budce? 

 

1. „Ptaszki” – zabawa ruchowa. 

Dziecko- ptaszek, gniazdo – np. poduszka.  

Dzieci – „ptaszki”, gdy tylko usłyszy dźwięk np. gwizdek, wylatuje ze swojego „gniazda” – . 

Porusza się w tempie podanym przez instrument: raz chodzi powoli, dostojnie jak bocian, a za 

chwilę biega w różnych kierunkach jak jaskółki polujące na muszki. Gdy gwizdek ucichnie, 

to znak, że zbliża się niebezpieczeństwo, i „ptak” jak najszybciej wraca do swojego 

„gniazda”. 

Jeżeli nie mamy gwizdka, możemy wystukiwać tempo np. stukając łyżką o miskę. 

2. „Budka dla szpaka” 

Pokazujemy dziecku ilustrację szpaka oraz jego domku – budki. Wspólnie z dziećmi 

rozmawiamy o  ciekawostkach na temat szpaka: zmienia kolor piór w zależności od pory 

roku, ma silny, ostry dziób, pięknie śpiewa, naśladuje głosy innych ptaków, mieszka 

w gniazdach innych ptaków lub w budkach, jest pod ochroną.  

 

Informacje o szpaku 

  Szpak jest ptakiem wędrownym. Jest  ptakiem o długości ciała wynoszącej około 22 

cm . Charakteryzuje się charakterystycznymi skrzydłami i krótkim ogonem. Ubarwienie 

szpaka wielu osobom kojarzy się wprost – jest czarne, nie zawsze jednak tak jest do końca. 

Szpak rzeczywiście jest czarny, ale na jego piórach można dostrzec białe perełki. Szczególnie 

widoczne są w okresie jesiennym. Charakterystyczną cechą upierzenia szpaka, jest metaliczny 

połysk piór. W okresie godowym, ptak charakteryzuje się żółtym dziobem i czerwonymi 

nogami. Ptaki młodsze wyglądają nieco inaczej – są szare, z czasem zmienią kolor piór na 

czarne. Szpaki zakładają gniazda tam, gdzie istnieje możliwość odpowiadającą ich 

oczekiwaniom. Może to być dziura w drzewie, może to być również sztuczna budka lęgowa, 

czy też zakamarki zadaszenia domów. 

Szpak żeruje przede wszystkim na otwartych przestrzeniach łąk i innych miejsc 

porośniętych trawą. Przez większą część roku, szpak żeruje, zjadając różnego rodzaju owady, 

niszcząc stonkę i inne niepotrzebne szkodniki, można więc byłoby posunąć się do 

stwierdzenia, że jest to ptak wyjątkowo przydatny. Niestety młode szpaki, gustują w innym 

pożywieniu – żywią się jagodami, drobnymi borówkami i wszelkim pokarmem roślinnym. 

Częsta czynią ogromne szkody w sadownictwie – wiśnie, czereśnie, a nawet jabłka – 

wszystkie te owoce są chętnie zjadane. 

– układanie szpaczej budki z figur geometrycznych. 

Do stworzenia budki potrzeba kartoniki w kształcie: trójkąta, prostokąta, koła, kwadratu, i 

dzieci układają budkę dla szpaka z figur geometrycznych na  kartce. Rodzic pomaga dziecku. 

 

 



3. „Wiosenna wycieczka” – 

 spacer lub wyjście do ogrodu; aktywne obserwacje przyrodnicze. Rodzic przed 

wyjściem na spacer prezentuje dzieciom odgłosy ptaków. Dzieci starają się je 

rozpoznać i zapamiętać. Po wyjściu wypatrujemy ptaków oraz ptasich gniazd 

w koronach drzew, wsłuchujemy się w odgłosy przyrody, by usłyszeć jak najwięcej 

dźwięków oraz głosów różnych ptaków. Przy okazji dzieci mogą zaobserwować 

zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną. Po powrocie z wycieczki rozmawiamy i  

dzielimy się swoimi spostrzeżeniami, opowiadają o tym, co zaobserwowaliśmy 

i usłyszeliśmy, na co zwróciliśmy uwagę. Ponownie słuchanie głosów z nagrania, by 

potwierdzić swoje przypuszczenia na temat usłyszanych ptaków. 

 

Link do materiału :  

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

 

4.  „Nasze ptaki”  

– oglądanie zdjęć i albumów przyrodniczych.. Zwróćcie uwagę dzieci na ptaki, które 

wracają do Polski wiosną: bociany, szpaki, jaskółki. Dzieci próbują rozpoznać na zdjęciach 

ptaki, które zaobserwowały podczas wycieczki. 

 

5. „Ptasie jajka”  

– ćwiczenie grafomotoryczne. Kładziemy  przed dziećmi kartoniki oraz różne 

przedmioty w kształcie koła i owalu. Najpierw pokazujemy kartonik w kształcie koła 

i pytamy, jaki ma kształt. Następnie dzieci rysują w powietrzu koło i spośród 

wyłożonych przedmiotów tworzą grupę okrągłych rzeczy. Rodzic prosi również, by 

dziecko dokładnie obejrzało pozostałe przedmioty i spróbowało odpowiedzieć na 

pytanie: Czym ich kształt różni się od kształtu okrągłych przedmiotów?Powtarzamy 

sekwencję czynności z kartonikiem w kształcie owalu, tak jak z kołem, nazywając 

pokazywany kształt. Dzieci przykładają oba kartoniki do siebie, jeszcze raz je 

porównują. Najpierw od szablonów odrysowują na kartce owal i koło, a następnie 

rysują je samodzielnie.  

  

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


 


