
PROPOZYCJE ZAJĘĆ I ZABW Z DZIECKIEM  W DOMU 

 1. Zajęcia możecie zacząć od zadania dzieciom zagadek:   

− Pod dachem ma gniazdo z gliny, na niebie kręci kółka. Jej przysmak to są muchy, cóż to za 

ptak ... (jaskółka)  

− Ma długi czerwony dziób na jednej nodze stoi. Swe gniazdo na dachu splótł. I każda żaba się 

go boi... (bocian)  

− Rano nas budzi swym głosem jak dzwonek, ten mały szary ptak... (skowronek)  

−  Po gałęziach kozły fika, chętnie zjada tłuszcz z patyka... (sikorka)  

− Słychać ją w koło wśród sosen i buków, jak woła wesoło ku-ku-ku... (kukułka) 

− Ptaszek ten od zawsze leczy chore drzewa. I dlatego właśnie stuka zamiast śpiewać... 

(dzięcioł)  

− Dziób zakrzywiony, okrągłe oczy, na myszy poluje w nocy... (sowa) 

2. Przypomnienie jakie ptaki powracają do nas na wiosnę. Dzieci wspólnie z rodzicami 

oglądają ilustracje ptaków. 
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3. Szpacze wesele i ptasie trele – rodzic czyta dziecku opowiadanie, prosząc dziecko o 

zwrócenie uwagi na to, jakie ptaki przyleciały na wesele szpaków i co mówiły o sobie 

nawzajem.  

"Szpacze wesele i ptasie trele" Stanisław Kraszewski 

Ej, piękne to było wesele! Kiedy szpak Szpakowski żenił się z piękną szpaczanką zza rzeki, 

cały las huczał od plotek. Sroka przygadywała, że szpaczanka ma krzywe piórka w ogonie i 

jedną nóżkę bardziej. A pan młody dziób złamał w bójce o szpaczankę i teraz krzywo się 

uśmiecha, ale wiadomo – sroka to stara plotkarka i nikt jej nie uwierzy, dopóki nie zobaczy na 

własne oczy. Przez te jej plotki Szpakowie nie zaprosili sroki na wesele. Bo i po co? Prezentu 



państwu młodym nie przyniesie, a jeśli nawet, to kradziony. Bo sroka – nie dość, że 

plotkarka, to jeszcze złodziejka. 

Lista gości była długa i szeroka. Spisana na piasku rzecznym ptasimi pazurkami, zacierana 

przez wiatr i fale rzeki. A kiedy stary bóbr przeciągnął po piasku pęk gałązek wierzbowych, 

to już nikt nie wiedział, kto był zaproszony a kto nie. Ale najważniejsze, że jacyś goście 

przyszli, a raczej przylecieli na skrzydłach. 

Wielki zlot gości weselnych rozpoczął się od samego rana, od słowików i skowronków. 

Wcześnie zawitał gość honorowy i kuzyn Szpakowskiego, szpak Mądrak. Bociany i jaskółki 

odsypiały długą i męczącą podróż z Afryki 

. − Moim słońcem jest księżyc, dniem noc – powiedziała sowa. 

Sowa mądra głowa, ale światła nie lubi. Kukułka spóźniła się na wesele, przyleciała zdyszana 

i wszystkim wmawiała, że szukała miejsca na gniazdo. Czy kto widział kiedyś kukułcze 

gniazdo? 

Kiedy państwo młodzi zaświergotali do siebie radośnie i zaczęli wić wspólne gniazdko, 

rozpoczęły się ptasie trele. 

Pierwszy – szpak, zaczął tak: 

− Weselisko miały szpaki, zaprosiły różne ptaki! Oj, tak, tak! 

A potem jaskółki: 

− Gdy jaskółki się zjawiły, piękną wiosnę wywróżyły! Wit, wit, wit! 

Po jaskółkach bociany: 

− Przyleciały też bociany, na weselu dalej w tany! Kle, kle, kle! 

− Tańczy bocian z bocianową, podskakują sobie zdrowo! 

− Nie podskakuj, kiedyś słaby, zbieraj siły swe na żaby! 

− Nie na żaby, lecz na dziatki, bo czekają na nie matki! 

A gdy kukułka przyleciała spóźniona, ptaki jej przygadywały: 

− A kukułka się spóźniała, do gniazd jajka podrzucała! 

A na to kukułka: 

− Miałabym kukułcze stadko, lecz nie jestem dobrą matką! Ku, ku! 

A na to ptaki: 

− Ani w gnieździe, ni przy garze, bo najlepiej jest w zegarze! 

I znowu kukułka: 

− Lepsza matka, gdy przybrana, oj da dana, aż do rana! 

I ptaki: 

− Dobre chęci, marne skutki, gdy kukułcze są podrzutki! 

I kukułka: 

− Na wesele się spóźniłam, bo kukułcze gniazdo wiłam! 



I ptaki: 

− Tyle złego, co dobrego, nie ma gniazda kukułczego! 

I kukułka: 

− Moje życie to nie bajka, nie ma gniazda, lecz są jajka! 

A gdy pojawiła się sowa, ptaki zaśpiewały: 

− Przyleciała z dziupli sowa i pod skrzydło głowę chowa! 

A na to sowa: 

− Oj, tańcować nie jest łatwo, kiedy w oczy razi światło! 

A potem ptasi muzykanci podeszli do młodej pary i zaśpiewali: 

− Ej, nieraz bywało muzykantów wielu, lecz najwięcej grało na szpaczym weselu! 

− Ej, trawy narwały, piórek naznosiły, dla siebie i szpacząt gniazdko będą wiły! 

− Szczebiotały szpaki nie tylko od święta, będą miały w gniazdku wesołe szpaczęta! 

Ptasie trele i tańce trwały Aż do świtu. A potem było następne wesele i kolejne ptasie gody, 

aż wszystkie ptaki w lesie uwiły swoje gniazdka. I ja tam byłem, ptasie mleko piłem, o 

niebieskich migdałach całą noc marzyłem! 

 Po wysłuchaniu opowiadania rodzic zadaje dziecku pytania  dotyczące jego treści:  

1. Jakie ptaki przyleciały  na wesele?  

2. Kogo szpaki nie zaprosiły i dlaczego?  

3. Co mówiły o sobie ptaki?  

4.  Co mówiła o sobie kukułka?  

5. Za co ptaki nie lubią kukułek? 

 

Zabawa ruchowo naśladowcza ,,Zamieniamy się w ptaki" 

 

Na sygnał rodzica (klaśnięcie w dłonie) dziecko lata jak ptak po wyznaczonym 

miejscu 

 Na hasło ,,Bocian'' dziecko chodzi podnosząc wysoko nogi naśladując chód bociana 

lub stoi na jednej nodze utrzymując równowagę.  

Na kolejny sygnał dziecko  lata jak ptak po wyznaczonym miejscu 

Na hasło ,,Wrona" - zatrzymuje się i kracze kra kra kra...  

Na kolejny sygnał dziecko lata jak ptak po wyznaczonym miejscu. 

Na hasło kukułka  zatrzymują się i wołają ku ku ku ku....  

Zabawę można powtórzyć kilka razy wymieniając różne ptaki. 
 

 
 



 
 
 
 
 



Na zakończenie możecie pobawić się w zabawę ”Rachunki pani Wiosny” . 

 Przygotujcie klamerki i papierowe tacki. 
 

Rodzic czyta powoli wiersz, który ma pomóc dziecku w doskonaleniu 

umiejętności  dodawania.  Zadaniem dziecka jest przyczepienie do talerzyka tylu 

klamerek, ile kwiatów pojawi się we fragmencie wiersza.  

Pomóż dziecku przy pytaniach, które mówią o obliczeniach. Wtedy możecie 

wspólnie liczyć, ile kwiatów – klamerek zebraliście. 

 

Przyszła wiosna do lasku  

Z kluczykiem przy pasku.  

A te kluczyki brzęczące  

To kolorowe kwiaty pachnące. 

 Rosną tu trzy zawilce i trzy krokusy. 

 Oblicz proszę, ile kwiatków wyszło  

Spod zimowych pierzynek ?  

Stąpa wiosna po łące. Zbiera kwiaty pachnące.  

Ma trzy stokrotki, cztery tulipany. 

 Powiedz, z ilu kwiatków Zrobi wiosna bukiet pachnący?  

Chodzi wiosna po lesie.  

Promyki słońca w koszach niesie.  

Dwa kosze ma dla kwiatków,  

Trzy dla trawki,  

Trzy dla leśnej zwierzyny.  

Ile koszy przyniosła wiosna dla leśnej rodziny? 

Życzymy miłej pracy☺ 

Opracowała: Kamila Olejnik, Hanna Kopka 


