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ANIOŁ STÓŻ – UCZYMY SIĘ PIOSENKI  

https://www.youtube.com/watch?v=yaaGAzFTs3c 

 

Pani Elżbieta Kozikowska 

 

25 marca ,czwartek 

Temat: Witamy powracające ptaki. 

 

Drogie Dzieciaki. Dzisiaj na zajęciach posłuchajcie opowiadania 
pt. Szpacze wesele i ptasie trele. Porozmawialibyśmy o jego treści oraz o 
ptakach, które przylatują na wiosnę do Polski.  

 Zaproście rodziców, dziadków lub rodzeństwo to wspólnego czytania:) 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=yaaGAzFTs3c


− 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 zaśfiergotali 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 porozmawiałabym z Wami o tym jakie ptaki 
zostały zaproszone na wesele? Jakie ptaki przyleciały? Kogo szpaki nie 
zaprosiły i dlaczego? Co mówiły o sobie ptaki? Co mówiła o sobie kukułka? 
Za co ptaki nie lubią kukułek? 



Proponuję wykonajcie bociana z kartonu, ozdóbcie go wg. własnego 
pomysłu. zróbcie zdjęcia, prześlijcie. Będę zachwycona! 

Praca z KP3.33a – kolorowanie skrzydeł bocianów w zależności od kierunku lotu ptaków, przeliczanie 
bocianów. • KP3, kredki, ołówek 
 
 
 
 
 
 

26 MARCA-piątek 
Temat: Zdrowie na wiosnę 
 

 Dzisiaj poznalibyśmy literę G. Zachęcam  abyście razem z rodzicami 
spróbowali poćwiczyli pisownię litery G. 

Dodatkowo proponuje zabawę „Kto zna więcej”, polega ona na podaniu jak 
największej liczby wyrazów, które zaczynają się literę G. Przy okazji warto 
każdy wyraz podzielić na sylaby oraz głoski (a w tym jesteście najlepsi:) 
próbujcie również zapisywać wyrazy. Karty pracy w książeczkach. 
 

Praca z KP3.32a – odczytywanie wyrazów, łączenie ich z obrazkami i schematami literowymi.  

 
Praca z KP3.32b – zaznaczanie takich samych globusów i podpisów, pisanie liter g, G po śladzie.  
,,Kreski, kropki ,litery” wykonaj kartę pracy nr7. 
 
Porozmawiajcie z dziećmi na temat zasad zdrowego trybu życia: higiena, odżywianie, aktywność fizyczna. 
 

 
Praca z KP3.33b – nazwanie części ciała, zapisywanie pierwszej głoski, czytanie tekstu z poznanych liter, 
rysowanie ilustracji do tekstu  

 
Praca z KP3.34a – przeliczanie elementów na ilustracji, wpisywanie właściwych liczb. 
   Praca z KP3.34b – wskazywanie obrazków zapamiętanych z poprzedniej strony, wpisywanie liczb, 
rysowanie wzoru po śladzie.  
 
 
 

http://www.matzoo.pl/zerowka/nauka-cyferek_50_336 

 
 
 
POWODZENIA!!!                          Elżbieta Kozikowska. 

 

http://www.matzoo.pl/zerowka/nauka-cyferek_50_336

