
Temat dnia- „Ptasie obyczaje” 

 

1.  „Bocian i żabki” – zabawa ruchowa orientacyjno porządkowa 

Dzieci – żabki skaczą po dywanie, mówiąc przy tym kum kum. Rodzic jest 

bocianem, który stoi przy dywanie i głośno mówi kle kle. Na hasło „Bocian na 

łące ” osoba będąca bocianem wbiega na dywan i łapie żabki. Żabki mogą się 

przed nim schronić w stawie – wyznaczone miejsce na dywanie. 

Po złapaniu żabek następuje zmiana osoby będącej bocianem.  

 

2. „Gdzie kto mieszka?” 

Prezentacja gniazd ptasich – bociana i jaskółki. Przyporządkowanie ptaków do 

ich gniazd, wytłumaczenie dzieciom z czego budowane są te gniazda. Dziecko 

próbuje odgadnąć, które gniazdo lepiej chroni od wiatru, które pomieści więcej 

piskląt oraz które jest bardziej wytrzymałe.  

 

Jaskółka - znoszą grudki błota lub gliny i przylepiają je w poziomej linii przy 

suficie budynku. W trakcie przylepiania pierwszej grudki jaskółka wczepia się 

pazurkami chropowatej powierzchni (tylko na takiej budują gniazda) i wypycha 

językiem błoto. Drugą grudkę jaskółka "kładzie" obok, w tym czasie pierwsza 

grudka już nieco przysycha. Następnie grudki układane są w przerwach 

pomiędzy poprzednimi. Później grudki są układane jeden na drugi  

Jaskółka wylewa grudki na kształt siodła. W ten sposób osądzają sie na sobie i 

utrwalają niczym cegły! Budowa gniazda zajmuje ok. 4 tygodni. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r2YkWM5JR7s 

https://www.youtube.com/watch?v=iS74-gQTnrw  

 

Bocian – Ptaki przystępujące pierwszy raz do lęgu zazwyczaj budują nowe 

gniazdo przez dłuższy czas - często rozpoczynają budowę dopiero w czerwcu 

lub lipcu, niekiedy w kilku miejscach na raz. W budowę gniazda, a zwłaszcza w 

znoszenie materiału zaangażowane są przede wszystkim samce. Często jednak 

przyniesione w dziobie gałązki, składa on na brzegu gniazda i dopiero samica 

układa je w wybranym miejscu. Konstrukcję gniazda tworzą patyki i gałęzie 

układane w formie pierścienia. Wyściółkę stanowi drobniejszy materiał: siano, 

słoma, perz, często szmaty, kawałki folii plastikowej lub papieru, a od niedawna 

nylonowe sznurki. Gniazdo jest nadbudowywane z roku na rok, a także niemal 

codziennie, w czasie całego okresu lęgowego, uzupełniane nowym materiałem. 

Podczas pobytu piskląt w gnieździe dokładanie nowego materiału ma także 

znaczenie dla utrzymania czystości, choć bywa, że ptaki usuwają z gniazda 

https://www.youtube.com/watch?v=r2YkWM5JR7s
https://www.youtube.com/watch?v=iS74-gQTnrw


zużyte i pokruszone części wyściółki. Zaobserwowano, że ptaki intensywniej 

znoszą do gniazd materiał, gdy zbliża się okres deszczowy.  

https://www.youtube.com/watch?v=r92s3uGfyUc 

https://www.youtube.com/watch?v=nZ8DJa4Oc8w  

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r92s3uGfyUc
https://www.youtube.com/watch?v=nZ8DJa4Oc8w


 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



3.  „Bocian” – ćwiczenie logorytmiczne 

Dziecko klaszcze, tupie i uderza dłońmi  na zmianę o kolana podczas 

recytowania rymowanki: 

Kle, kle, kle, kle, kle, kle, 

Złapać żabkę dzisiaj chce.  

 

4. Wyjście na spacer.  

Wskazanie przez dziecko miejsc w których jaskółka i bocian mogliby zbudować 

swoje gniazdo oraz próba znalezienia materiału „budowlanego” na gniazdo.   

 

5. Praca plastyczna   

Pan Bocian Rączkowski  

 
 

6. Zabawa ruchowo naśladowcza  ,,Zamieniamy się w ptaki" 

Na sygnał dzieci biegają w różnych kierunkach. Na hasło ,,Bociany'' chodzą 

podnosząc wysoko nogi naśladując chód bociana lub stoją na jednej nodze 

utrzymując równowagę. Na kolejny sygnał biegają w różnych kierunkach. Na 

hasło ,,Wrona" zatrzymują się i kraczą kra kra kra. Na kolejny sygnał dzieci 

biegają w różnych kierunkach. Na hasło wróbelek zatrzymują się i wołają ćwir 

ćwir ćwir. Zabawę można powtórzyć kilka razy wymieniając różne ptak 

 

 

 



7. Karta pracy - Doprowadź ptaki do ich gniazd.  

Dziecko wykonuje zadanie 2 razy. Pierwszy raz – wodzi palcem po linii 

doprowadzając ptaka do jego gniazda. Następnie przy pomocy kredki 

powtarza czynność.  

 

 


