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,,Gdzie budować gniazda” 

1.Nadeszła wiosna, powróciły do nas niektóre ptaki , takie jak skowronek, 

bocian, czajka i szpak. Poproś rodziców , żeby pokazali ci jak wyglądają te 

ptaszki w internecie, postaraj się opisać ich wygląd. Może spróbujesz 

narysować któregoś z ptaków? 

2. Posłuchaj opowiadania pani Hanny Zdzitowieckiej ,, Gdzie budować 

gniazdo?” 

     - Nie ma to jak głęboka dziupla! Trudno o lepsze i bezpieczniejsze mieszkanie 

dla dzieci- powiedział dzięcioł. 

    - Kto to widział, żeby chować dzieci w mroku, bez odrobiny słońca- oburzył 

się skowronek. – O nie! Gniazdo powinno być usłane na ziemi, w bruździe, 

pomiędzy zielonym, młodym zbożem. Tu dzieci od razu znajdą pożywienie, tu 

skryją się w gąszczu.. 

    - Gniazdo nie może być zrobione z kilku trawek. Powinno być ulepione 

porządnie z gliny, pod okapem, żeby deszcz dzieci nie zmoczył. O, na przykład 

nad wrotami stajni czy obory- świergotała jaskółka.  

    - Sit, sit- powiedział cichutko remiz. – Nie zgadzam się z wami. – Gniazdko w 

dziupli? Na ziemi? Z twardej gliny i przylepione na ścianie? O, nie! Spójrzcie na 

moje gniazdo utkane z najdelikatniejszych puchów i zawieszone na wiotkich 

gałązkach nad wodą !  Najlżejszy wiaterek buja nim jak kołyską.. 

   - Ćwirk! Nie rozumiem waszych kłótni- zaćwierkał stary wróbel. 

   - Ten uważa, że najbezpieczniej w dziupli, tamtemu w bruździe  łatwo szukać 

ukrytych w ziemi owadów. Ba, są nawet ptaki budujące gniazda tylko w 

norkach, w ziemi albo wprost na wodzie… Ja tam nie jestem wybredny w 

wyborze miejsca na gniazdo. Miałem ich już wiele w swoim życiu. Jedno 

zbudowałem ze słomy na starej lipie, drugie- pod rynną, trzecie…hm… trzecie 

po prostu zająłem jaskółkom, a czwarte- szpakom. Owszem, dobrze się czułem 

w ich budce, tylko mnie stamtąd wyproszono dość niegrzecznie. Obraziłem się 

więc i teraz mieszkam kątem u bociana. W gałęziach, które poznosił na gniazdo, 

miejsca mam dosyć, a oboje bocianostwo nie żałują mi tego kącika.  

Wysłuchałeś opowiadania, a teraz spróbuj odpowiedzieć na następujące 

pytania 



• Które ptaki rozmawiały o gniazdach? 

• Jakie gniazdo zachwalał dzięcioł, a jakie skowronek? 

• Jakie gniazdo zachwalała jaskółka, a jakie remiz? 

• Co powiedział wróbel na temat gniazd? 

• Z czego ptaki robią gniazda? 

3. Wykonaj teraz kartę pracy, cz. 3 

Posłuchaj nazw ptaków, obejrzyj ich gniazda, spróbuj określić różnice i 

podobieństwa między nimi. Dokończ rysować bociany wg. wzoru.  

4. Zapoznanie z literą J, j.  

Spróbuj odpowiedzieć na pytanie, co ptaki wysiadują w gniazdach… Określ 

pierwszą głoskę w wyrazie jajko. Następnie spróbuj podzielić wyraz na sylaby, 

głoski. Policz ile było sylab a ile głosek w słowie.   

Teraz postaraj się wyszukać inne słowa, w których słyszysz głoskę j na 

początku… (np. jogurt, jagody, jamnik…) na końcu …( np. kij, tramwaj, maj), 

oraz w środku.. (np. bajka, fajka, lejek) 

5. Wykonaj teraz kartę pracy ,,Litery i liczby” cz. 2, str 52- 55.  

Nazwij zdjęcia, podziel nazwy na głoski, postaraj się je w każdym słowie 

przeliczyć. Jeśli sprawia ci trudność wykonanie poszczególnych zadań, takich jak 

krzyżówka czy czytanie tekstu, zrób to z pomocą rodzica.  

6. Spróbuj się teraz trochę zrelaksować i poruszać, poproś rodzica żeby włączył 

ci piosenkę np.,,.Kle, kle boćku”- może spróbujesz naśladować ruchem i głosem 

bociana. A może uda ci się stanąć na jednej nodze, tak jak robi to bocian.. 

 

POWODZENIA😊 

 

Dla chętnych 

Jeśli masz jeszcze ochotę do nauki i pracy, to  spróbuj posłuchać 

wierszyka ,,O dwunastu miesiącach- kwiecień” 



Kwiecień nie czeka 

Bardzo się spieszy 

Aby na drzewach 

Listki rozwiesić 

Pierwsze warzywa 

Zasiać w ogrodzie 

Po czym z uśmiechem  

Od nas odchodzi. 

Może uda ci się nauczyć go na pamięć? 

Przypomnij sobie wszystkie nazwy miesięcy i spróbuj je wymienić? 

  

Możesz również poprosić  rodziców aby włączyli ci krótką piosenkę, 

utrwalającą literę J.  

https://youtu.be/4J4B7k5yec0 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/4J4B7k5yec0

