
ZAGADKA DLA DZIECI 

Lato nam śpiewem umilają 

Zimą na naszą pomoc czekają    

(PTAKI) 

Książki, albumy i encyklopedie dla dzieci o ptakach. Rodzic prezentuje przyniesione 

książki, czyta zawarte w nich ciekawostki (pokazuje zdjęcia ptaków). Prosi dziecko o 

omówienie wyglądu ptaków, określenie ich wielkości, budowy.  

1.Zabawa dydaktyczna „Gdzie siedzi ptak? 

 Pluszowa zabawka – ptak. Dziecko delikatnie głaszcze go po grzbiecie. Rodzic szuka w 

pokoju miejsca dla zabawki i ją tam zostawia. Dziecko wstaje, mówi, gdzie jest ptak (np.: 

na półce, pod krzesłem, obok... za... nad...) 

 2.Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę.              

Lusterko dla dziecka. Rodzic demonstruje prawidłowe wykonanie ćwiczeń, powtarzając je  

kilkakrotnie.                                                                                                                

„Fruwający ptak” – dziecko dotyka czubkiem języka za górnymi i za dolnymi zębami, tak jak 

ptak, który siada na gałęzi drzewa i na ziemi. 

„Dziobek ptaka”– dziecko wypycha wargi do przodu i, na zmianę, zamyka je i otwiera. 

„Wysiadywanie jaj” – język przykleja za górnymi zębami, nie rusza nim przez 30 sekund. 

 „Budujemy gniazdko” – dziecko  przesuwa język po górnej i po dolnej wardze od 

zewnętrznej strony ust, a następnie ląduje w gnieździe: przykleja język przy górnych 

dziąsłach. 

„Dzięcioł”– dziecko czubkiem języka uderza za górnymi zębami. 

3.Zabawa ruchowa „Gra w zielone” – tekst popularny. Przedmioty w kolorze zielonym. 

Rodzic rozmieszcza w pokoju różne przedmioty w kolorze zielonym. Pyta: Grasz w 

zielone? Dziecko odpowiada: Gram! Rodzic.: Masz zielone? Dz.: Mam! Wówczas dziecko 

musi dotknąć jakiegoś przedmiotu w kolorze zielonym. 

4.Ćwiczenia oddechowe „Piórka”.(sztuczne piórka lub bibułka) Dziecko otrzymuje sztuczne 

piórka, kładzie je na wierzchu dłoni. Wciąga powietrze nosem i wypuszcza ustami – 

zdmuchuje piórka tak, aby poleciały jak najdalej. Stara się utrzymać je jak najdłużej w 

powietrzu. 

 

 
 

 

 

 



 

 

Żurawie 

 

 
 

ŻURAWIE lecą w kluczach lub skośnych szeregach, wydając donośny głos zwany klangorem. 

Kto w marcu pojedzie poza miasto, usłyszy żurawie. Zimowały w Hiszpanii lub we Francji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skowronek - pierwszy zwiastun wiosny 
 

Jako pierwszy z południowych krajów przylatuje skowronek. Zazwyczaj pojawia się z 
nastaniem wiosnypierwszych marcowych dni, ale bywa, że skowronki przylatują nawet pod 
koniec lutego. Skowronki symbolizują świt, a ich poranny śpiew to znak dla rolnika, że trzeba 
zacząć obrządek w gospodarstwie. 

 

 

Bocian 
 

Bociany są w drodze już od lutego, a bywa, że na początku marca pojawi się na polu jakiś 

niecierpliwy ryzykant. Ich wiosenna wędrówka trwa dwa miesiące i jest o miesiąc krótsza niż 

jesienna. Dlaczego? Bo bociany wiosną śpieszą się do swych gniazd i rewirów. Kto 

pierwszy, ten lepszy. Kto się spóźni, może stracić zeszłoroczny, dobrze sobie znany rewir 

lęgowy, a nawet gniazdo i partnerkę 

 

 



Jaskółka czyni wiosnę 
 

Co prawda przysłowie mówi, że pierwsza jaskółka wiosny nie czyni, to właśnie powrót tych 

ptaków sygnalizował wiosenne ocieplenie. 

Kukułka 
 

Chociaż na nasze ziemie ptak ten przylatuje dopiero w końcu kwietnia, to w wielu krajach 

on też jest zwiastunem wiosny. 



Rudzik ( słowik) 
 

 

Pięknie śpiewa, ale tylko do wyklucia się młodych. To ptak wędrowny. Do Polski przylatuje 

w końcu kwietnia, a odlatuje na zimowiska w końcu sierpnia. 

 

 

Czyścimy stare budki lęgowe i wieszamy nowe - to pomoże 

dziuplakom. Dziko rosnąca kępa malin lub jeżyn może być 

ostoją pokrzewek. Sterta chrustu da schronienie rudzikowi lub 

strzyżykowi. Kilka posadzonych obok siebie świerków zwabi 

kosy i dzwońce. Nasz ogród może być nie tylko miejscem 

odpoczynku dla zgłodniałych i strudzonych wędrowców, ale 

także ostoją, gdzie będą przystępować do lęgów. Ważne 

jednak, aby były w nim miejsca zaciszne, łatwo dostępne 

poidełko lub oczko wodne i żeby nie polował na ptaki nasz kot. 
 

 



Pokoloruj bociana 



 

 

 


