
PTAKI WIOSNY 

Zagadka: 

 Stoi sobie w trzcinach, wdzięcznie szyję zgina,  

w wodzie się nie tapla, bo nie kaczka to, lecz… (czapla) 

 

 

Zabawa: Spróbuj poruszać się  jak czapla: przejdź po pokoju, gwałtownie zginaj nogi, głowę trzymaj wysoko, ręce opuść 

wzdłuż ciała.  

Zagadka: 

W piękny fraczek ubrana nad stawem zatacza kółka.  

Lata nisko – deszcz wróży czarno-biała… (jaskółka)  

Zabawa: pochyl się, ręce trzymaj rozpostarte na boki i poruszaj się szybko po pokoju. 

Zagadka: 

Podrzuca innym jajka ptasia mama – szachrajka,  

ma szaro-czarne piórka i kuka – to… (kukułka) 

Żółty dziób, brunatne pióra, mógłby śpiewać w wielu chórach,  

bo ma melodyjny głos i szybko się uczy… (kos)  - spróbuj  jak kos, zagwizdać jakąś melodyjkę 

 

 Zaproś rodziców, rodzeństwo do wspólnej zabawy, włączcie ulubiona muzykę – niech cichutko gra) i bawcie się 

wesoło   

 



„Ptak Nijaki” (sł. Jacek Skubikowski)  

Były sobie trzy ptaki: Rudy, Chudy i Nijaki.                                                      (Wstaje po kolei  dziecko, mama, tata) 

I pragnęły nade wszystko wygrać konkurs tańca disco.                                 (Wykonują dowolny ruch w rytm muzyki) 

A ten pierwszy, Rudy Ptak, w dyskotece tańczył tak.                                     (Dziecko siada, zostaje zespół Rudych – rodzice) 

Tańczył tak, Rudy ptak:                                                                                        (Wykonują dowolny ruch w rytm muzyki) 

Umpa, umpa, lewa noga.                                                                                    (Podskakują dwa razy na lewej nodze)  

Szyja, skrzydło, dziób, podłoga.                                                                         (Poruszają szyją, rękami) 

Dwa podskoki, chwyt pod boki.                                                                  (Podskakują dwa razy obunóż, trzymając się za biodra) 

Szur, szur, zgubił siedem piór.                                                                           (Szurają nogami) 

Szur, szur, trafił prosto w mur. jw.  

Szur, szur, zgubił siedem piór. jw.  

Szur, szur, trafił prosto w mur. jw. 

Były sobie trzy ptaki: Rudy, Chudy i Nijaki.                                                       (Wstaje po kolei dziecko, mama, tata) 

 I pragnęły nade wszystko wygrać konkurs tańca disco.                                  (Wykonują dowolny ruch w rytm muzyki)  

A ten drugi, Chudy Ptak, w dyskotece tańczył tak.                            (Rodzice siadają, zostaje zespół Chudych – dziecko/dzieci).  

Tańczył tak, Chudy ptak:                                                                                       (Wykonują dowolny ruch w rytm muzyki) 

Hopla, hopla, nogą prawą.                                                                                   (Dwa razy tupią prawą nogą) 

Tupu, tupu, żwawo, żwawo.                                                                                (Tupią naprzemiennie obiema stopami o podłogę) 

Dwa ćwierknięcia, trzy kląsknięcia.                                                                    (Skaczą obunóż) 

Łup, cup, aż mu skakał czub.                                                                               (Wykonują nożyce rękami) 

Łup, cup, aż połamał dziób.  jw.  

Łup, cup, aż mu skakał czub. jw.  

Łup, cup, aż połamał dziób. jw. 

 



 

Zabawa plastyczna:  „PTAK NIJAKI” 

Masa solna: 

 miska 

 jedna miarka (np. szklanka) soli 

 jedna miarka mąki 

 trochę wody i oleju do wyrobienia słonego ciasta 

Zadanie: 

 Wszystkie składniki sypkie wymieszaj dokładnie w misce, dolewaj małymi porcjami wodę, aż uzyskasz plastyczna 

masę. Na koniec dodaj trochę oleju; 

 Ulep z masy solnej ptaka „Nijakiego”, połóż go na folii do wyschnięcia, 

 Możesz go ozdobić w dowolny sposób (pomalować, dokleić piórka, wcisnąć koraliki itp., 

 Jeżeli zostanie ci trochę masy solnej, możesz ją zawinąć w folię i przechować w lodówce na następny dzień   
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