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Wiosenne ptaki 

Wiosna zawitała do nas na dobre. Macie już możliwość wyjścia na dwór. Spacerować po 

lesie, parku. 

 

Zapraszam Was do wyprawy z lupą, by obserwować przyrodę z bardzo bliskiej odległości. 

Kiełkujące z ziemi nasiona drzew, wiosenne kwiaty, pędy i młode listki na drzewach.  

 

 

 

 

 

 Nadstawcie uszu, posłuchajcie też śpiewu ptaków. Wiosną od rana, zanim wzejdzie słońce 

słychać już budzące się ptaki. Najpiękniejsze trele odbywają się tam, gdzie jest dużo drzew. 

Wyruszcie na wspólną rodzinną wyprawę. Obserwujcie ptaki. Może znajdziecie któreś z tych 

poniżej. Potem zamknijcie oczy i wsłuchajcie się w ptasią muzykę. 

 Młodszych uczniów zapraszam do odwiedzenia tej strony z zagadkami.  

 

 

https://www.storyjumper.com/book/read/81178845/5e95e4adb2636#page/11
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KUKUŁKA 

Kukułka żywi się głównie gąsienicami motyli, chrząszczami. Żerują na drzewach, siedząc na 

gałęzi i wypatrując zdobyczy. Gdy ją dostrzegą, podlatują do owada i zbierają go dziobem. 

Rzadziej polują chodząc powoli po ziemi i tam poszukując pokarmu. Posłuchaj. 

 

 

PLISZKA SIWA 

Pliszki siwe są często związane ze środowiskiem ludzi. Przylatują wczesną wiosną, ale jeśli 

zima wraca, cierpią z powodu chłodu i braku pożywienia. 

Pliszka znana jest z podwójnego, piskliwego odgłosu "cjuwis cjuwis", choć zdarza się jej także 

odzywać się tak, jakby to bardziej przypominało śpiew.  http://www.lasy.gov.pl/pl/wideo/echa-lesne-

tv/wideo/lesny-budzik-pliszka-siwa 

http://www.lasy.gov.pl/pl/edukacja/lesnoteka-1/ptaki/kukulka
http://www.lasy.gov.pl/pl/wideo/echa-lesne-tv/wideo/lesny-budzik-pliszka-siwa
http://www.lasy.gov.pl/pl/wideo/echa-lesne-tv/wideo/lesny-budzik-pliszka-siwa


 

 

PLISZKA ŻÓŁTA 

 

 

 

SKOWRONEK 

Swoje gniazdo buduje na ziemi, wśród traw i liści.  

Odżywia się owadami i nasionami. 



 

BOCIAN 

Bocian biały - zakłada gniazda w pobliżu osiedli ludzkich -na budynkach, na drzewach i 

słupach. Raz założone, służy bocianom wiele lat. Budują je razem, samiec z samicą. Układając 

warstwami suche gałęzie a środek wyścielając sianem, słomą i trawą. Samica składa od 3-5 jaj i 

wysiaduje je nieco ponad miesiąc. 

 

SZPAK  

Przylatuje wczesną wiosną.  

Często odszukuje swoje budki lęgowe lub dziuple. Przynosi gałązki i siano. Zakłada w nich 

gniazdo.  

Zjada owady, dżdżownice, czereśnie. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

JASKÓŁKA 

Para ptaków buduje gniazdo z gliniastej ziemi zmieszanej ze śliną. Wewnątrz urządza 

miękkie posłanie z siana i piórek. Jaskółki zakładają gniazda pod oknami, dachami lub wewnątrz 

budynków, np. obory, stajni, tam, gdzie przebywają zwierzęta hodowlane. Jaskółki znajdują tutaj 

wiele owadów, głównie much. 

 

 

JASKÓŁKA DYMÓWKA 

W słoneczne, ciepłe dni dymówki latają wysoko, chwytając w locie owady, którymi się żywią.  

Są niezwykle ruchliwe, nieustannie śmigają w powietrzu. 

Większość zdj. pochodzi z prywatnego archiwum p. R. Naprawa 

                 

  

      



Poszukiwanie skarbów 

Na dworze (lub w domu) w różnych miejscach (drzewa, krzaki, kamienie) schowaj jakiś 

przedmiot – coś słodkiego albo drobny prezent. Powiedz: „Idź do przodu, stań, idź w stronę ławki, 

omiń ją, szukaj na dole....”. Innym poleceniem może być podanie liczby kroków, jakie szukający 

skarbu ma przejść. 

 

                   

 Skoki przez drabinkę 

Wykonaj drabinkę, np. z gazety. Wystarczy pociąć ją na 5-centymetrowe paski, które ułożycie na 

ziemi na wzór drabinki. Zadanie  polega na sprawnym przeskakiwaniu kolejnych szczebelków.Kto z 

uczestników zabawy najszybciej i bez poruszenie szczebli wykona to ćwiczenie- wygrywa. 

       

 

Spacer 

Wybrany prowadzący zabawę puszcza uczestnikom muzykę i rzuca różne polecenia: 

„Zbieramy grzyby!”, a wtedy wszyscy udają, że podnoszą coś z podłogi; „Gonimy motyle!” – 

wszyscy podbiegają i łapią niewidoczne motylki; „Zrywamy szyszki!”, a uczestnicy zabawy muszą 

podskakiwać i symulować obrywanie z gałęzi szyszek, itd. 

       

      Pierścień Saturna 

Wykonaj pierścień, wycinając zewnętrzną część papierowych talerzyków i owijając je folią 

aluminiową. By zrobić Saturna, puszkę po kawie owiń folią, na wierzchu połóż niewielką piłkę. Piłka 

stanie się Saturnem bez pierścieni. Dzieci kolejno rzucają swoje pierścienie tak, by trafić ich 

środkiem w piłkę. Każdy, komu się to uda, zdobywa jeden punkt. Wygrywa ten, kto pierwszy 

zdobędzie 10 punktów. 

 

Życzę miłej zabawy - Pani Basia 

 

 

 


