
Rozwój dziecka je
Pomysły na rozwojowe  
zabawy do kolekcji “Ptaki”

1. Zróbmy dobry wstęp!
Warto opowiedzieć dziecku o tym, że otaczać go będzie nowy, 
magiczny świat prosto z bajki. Na swoich ścianach dziecko znajdzie 
nowych przyjaciół, dużo roślin i kolorów! Już niedługo pozna historię 
jaka połączyła wszystkie ptaki a kolejne historie będą powstawać 
podczas Waszych wspólnych zabaw!  

2. Czytamy bajkę! O tym czemu wspólne czytanie z dziećmi jest 
ważne, pisałyśmy na swoim blogu. Z tego tekstu dowiesz się jakie 
funkcje poznawcze rozwija wspólne czytanie i że jest jednym z najlep-
szych sposób na budowę relacji dziecka z rodzicem. 
Czytając bajkę “Nowi Znajomi” pokazujcie bohaterów bajki na ścianie, 
jeśli dziecko zatrzyma swoją uwagę na czymś konkretnym, zatrzy-
majmy się i porozmawiajmy z nim/nią o tym konkretnym elemencie. 
Na początku bajka ma być narzędziem do wspólnego odkrywania 
pokazanego świata i czasu razem, z wiekiem dziecko bardziej zain-
teresowane historią i będzie potrafiło dłużej skupić na niej uwagę. 

3. Poznajemy bohaterów. - zabawy logopedyczne i matematyczne!
- Gdy nasze historie są już na Waszych ścianach czas jeszcze lepiej 
poznać bohaterów: 
- Dotknijcie ich i wskażcie na te, które są wyżej - jakie mają kolory  
i kształty? 
- Ile jest ptaków ? Czy wszystkie zwierzęta są tak samo duże? Może 
niektóre są mniejsze a inne większe?
- Jakie rośliny widzicie na fototapecie? Jakie mają kolory? Ile odcieni 
ma kolor zielony?
4. Zabawa na spostrzegawczość 
Szukajcie poszczególnych bohaterów albo elementów razem  
z dziećmi - to idealna zabawa dla najmłodszych, która uczy nie tylko 
rozpoznawania zwierząt/przedmiotów, ale pokazała też dzieciom, 
że sztuka różnie interpretuje rzeczywistość, interpretacja kolorów  
i kształtów może zależeć od woli twórcy. 

https://printedstories.store/czemu-wspolne-czytanie-jest-wazne
https://printedstories.store/zabawa-jako-sposob-na-bycie-w-relacji-z-dzieckiem


5. Puzzle! Skorzystaj z kart jakie możesz pobrać na naszej stronie - 
link znajdziesz pod opisem produktów z danej kolekcji (klik: fotota-
pety i klik: naklejek). Wydrukuj bohaterów naszej bajki na oddziel-
nych kartkach, naklej je na karton (tak! doskonale sprawdzi się ten 
od nas!) i przetnij na pół - puzzle gotowe! 

6. Zabawy ze sztuką
a) Wskazując dziecku wybrane elementy, opowiadaj mu o kolo-
rach i różnych odcieniach. Skorzystaj z książek, które masz i jeśli 
możesz pokaż te same elementy stworzone przez innych artystów 
(np. ptaki, drzewa itp.). Opowiedz o różnicach, które widzisz. Pamiętaj, 
że dzieciom (i dorosłym!;)), niezależnie od wieku, lepiej się słucha 
historii, możesz więc śmiało skorzystać z naszych bajek i opowiadając  
o Flamingu wspomnieć jego imię i historię, w której jest.
b) Weźcie kredki lub farby i wybierzcie kolory, które występują na 
Waszej tapecie lub naklejkach.
W zależności od tego, czy Wasze dzieci już malują/rysują/bazgrolą 
usiądźcie przed fototapetą/naklejkami i zacznijcie „rysować” tak 
jakbyście chcieli je przerysować. Bawcie się razem z dziećmi, każdy 
na swoich kartkach, opowiadajcie dzieciom co rysujecie. Wszystkie 
kółka, kreski, bazgroły różnych kolorów to fantastyczny sposób na 
ekspresję twórczą! Kartka pełna kolorowych odcisków paluszków 
Waszych dzieci to dla nich też doświadczanie!
Pamiętajcie, żeby nie wyręczać dziecka, nie poprawiać, nie rysować 
za niego.
c) Podczas spacerów znajdźcie elementy, które możecie znaleźć 
w Waszych historiach.  Zbierzcie różnego rodzaju listki i kwiatki. 
Na kartce papieru narysujcie proste kształty drzew i ptaków klejem  
i pozwólcie dziecku przyklejać płatki kwiatków i listków, dzięki czemu 
samo stworzy naturalne obrazu - pierwsze dzieła sztuki gotowe!. 
Możecie śmiało dodać dzieciom do zabawy sztuczne piórka, brokat 
czy piasek! Podczas zabaw nawiązujcie do historii, jakie stworzyliście 
na ścianach - dzieci będą chętniej w nich uczestniczyć! 
d)Jeśli wybraliście naklejki - nie wyrzucajcie arkusza! Wykorzy-
stajcie go jako szablon do wyklejanek z plasteliny. 

7. Dzień dobry i dobranoc!
Rytuał przed snem to bardzo często ogromne wsparcie w pokazaniu 
maluchom, że zbliża się pora snu. Codziennie powtarzane czynności 



są dla najmłodszych jasnym sygnałem na to, że kończy się dzień. Jednym 
z elementów rytuału może być codziennie mówienie “papa, dobranoc!” 
wszystkim misiom i bohaterom na ścianie. Misie możemy przytulić i 
położyć, jakby właśnie kładły się spać, bohaterów na tapecie możemy 
pogłaskać do snu - niech wypoczywają i zbierają siły na zabawę następ-
nego dnia! ;) Nie zapomnijcie się ze wszystkimi przywitać, i z “dzień dobry” 
powitać kolejny dzień! 

8. Poznajemy bohaterów cd! W kolekcji “Ptaki” mamy aż 7 gatunków 
ptaków! Poniżej kilka faktów o każdym z nich! Czy wiecie jakie dźwięki 
wydają bohaterowie naszej bajki “Nowi Znajomi”? Przybywamy z 
pomocą!! 

Jeśli Wasze dziecko jest starsze i ogląda filmy, przygotowaliśmy też kilka 
propozycji audiowizualnych - założymy się, że po ich obejrzeniu każde 
dziecko będzie chętnie tańczyło taniec Żurawia Karola albio Flaminga 
Floriana! 

Żuraw Koroniasty Karol:
•  Zamieszkują wiele rejonów Afryki Wschodniej
•  Ich najbardziej charakterystyczną cechą jest imponująca korona z 
piór na głowie. 

•  Ma ponad metr wzrostu
•  Żurawie koroniaste są fascynującymi tancerzami, to taniec godowy, 
dzięki którym ptaki poznają swoich partnerów.

https://www.youtube.com/watch?v=u8E1-2tx2AM 
https://www.youtube.com/watch?v=PCMIb0Xf0-4

  

Flaming Florian: 
•  Występuje aż na 3 kontynentach: Afryce, Azji środkowej i mniejszej 
oraz w Europie

•  Ma ok 1,5 metra wysokości, baaardzo długie nogi i ogromny dziób! 
•  Swój charakterystyczny, różowy, kolor zawdzięczają pokarmowi 
bogatemu w karotenoidy pokarmowi 

•  Flamingi bardzo dbają o siebie wzajemnie: opiekują się wzajemnie 
swoimi dziećmi a gdy widzą zagrożenie tysiące ptaków działa jak 
jeden organizm, żeby bronić każdego osobnika!

•  Flamingi uwielbiają tańczyć, zobaczcie fantastyczny spektakl jaki 
urządza całe stado! To taniec godowy, dzięki którym ptaki poznają 

https://www.youtube.com/watch?v=u8E1-2tx2AM
https://www.youtube.com/watch?v=PCMIb0Xf0-4


swoich partnerów, z którymi spędzą całe życie! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QLV_K7DVeyU 
https://www.youtube.com/watch?v=IYRPG9dN6DI 
https://www.youtube.com/watch?v=eYFCROWSdXI 

Koliber Kira:
• Kolibry są najmniejszymi ptakami na Ziemi. Ich wielkość waha się od 
5 do 22 cm!

• Język kolorów jest prawie dwa razy dłuższy od jego dzioba! Wszystko 
po to, żeby ptak mógł żywić się kwiatowym nektarem.

• Kolibry to jedna z największych rodzin ptaków. Są to ptaki z rzędu krót-
konogich. Rodzina ta liczy dziś 110 rodzajów i 342 gatunki.

• Zobacz ile rodzajów kolibrów można spotkać na świecie, jak myślisz, 
do jakiego gatunku należy Kira? Czy widzisz na fototapecie jeszcze 
jednego koliberka? Podpowiemy, że Kirę można znaleźć  w Meksyku! 

https://www.medianauka.pl/kolibry 
https://www.youtube.com/watch?v=2Gdn8AhJbek 
https://www.youtube.com/watch?v=E0HFM_heEgU 

Żołna Żaneta
• Żaneta i jej rodzina to prawdziwa globtroterka ;) Można ją znaleźć w 

południowej i wschodniej Europie, zachodniej i środkowej Azji, lokalnie 
także w Afryce! 

• Żołny są ptakami wędrownymi, opuszczają Polskę na jesień i wracają 
w drugiej połowie kwietnia.

• Jest bardzo kolorowa, możecie znaleźć na niej aż 6 różnych kolorów!

https://www.youtube.com/watch?v=E0HFM_heEgU 
 

Kraska Klara
• Kraskę możecie znaleźć w Europę, Azji oraz północno-zachodnią 
Afrykę

• Kraskę znajdziecie też w Polsce! To jeden z najbarwniejszych ptaków. 
Znaleźć ją można na Lubelszczyźnie, Równinie Kurpiowskiej i Mazur-
skiej, na Podlasiu, w Puszczy Kozienickiej i Białej oraz w Kotlinie Sando-
mierskiej. 

https://www.youtube.com/watch?v=QLV_K7DVeyU
https://www.youtube.com/watch?v=IYRPG9dN6DI
https://www.youtube.com/watch?v=eYFCROWSdXI
https://www.medianauka.pl/kolibry
https://www.youtube.com/watch?v=2Gdn8AhJbek
https://www.youtube.com/watch?v=E0HFM_heEgU
https://www.ekologia.pl/pogoda/polska/mazowieckie/warszawa/archiwum,kwiecien
https://www.youtube.com/watch?v=E0HFM_heEgU
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Azja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Afryka
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnina_Kurpiowska
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnina_Mazurska
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnina_Mazurska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puszcza_Kozienicka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puszcza_Bia%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kotlina_Sandomierska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kotlina_Sandomierska


• Kraska odlatuje do ciepłych krajów jesienią, we wrześniu lub paździer-
niku, przylatuje z powrotem wiosną na przełomie kwietnia i maja.

• To jedyny przedstawiciel krasek występujący w Europie. Swoje połu-
dniowe pochodzenie zaznacza kolorowym egzotycznym niebiesko-
-brązowym ubarwieniem.

• Niestety Kraska jest gatunkiem zagrożonym! 

https://www.youtube.com/watch?v=1N1JecercBg

Sikorka Bogatka Hania
• Sikorkę bogatkę możecie spotkać w wielu miejscach: lasach, parkach, 
a nawet w centrum miasta! Jeśli wywiesicie na swoich balkonach 
słoninkę, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że Was odwiedzi :) 

• Waży do 20 g, rozmiar od 11 do 14 cm.
• Ma piękne ubarwienie, przez żółty brzuszek przechodzi czarna linia, 
dzięki której można odróżnić płeć danego ptaka

• Sikorka bogatka zakłada gniazda w dziuplach starych drzew dziupla-
stych budkach lęgowych przygotowanych przez człowieka. 

• Zimę spędza w Polsce, dlatego często możemy spotkać ją w mieście, 
w którym temperatura jest wyższa. 

https://www.youtube.com/watch?v=5WOPT40Bh3M 

Papugi Ara: Rumba i Cza-cza
• Ara naturalnie występuje w Ameryki Południowej. Ptak ten charakte-
ryzuje się znacznymi rozmiarami oraz bardzo długim ogonem. 

• Ary mogą pochwalić się pięknymi kolorami i dużym dziobem, który 
kończy się wyraźnym haczykiem.

• Mogą żyć nawet do 80 lat
• Są bardzo inteligentne - powszechnie znana jest ich umiejętność 
naśladowania ludzkiego głosu, przez co niestety często hodowane są 
w domowych warunkach. Pamiętajcie! Dom papug NIE jest w Waszych 
domach, ich naturalne środowisko to lasy deszczowe, które zamiesz-
kują ze swoimi rodzinami spędzając czas na długi lotach i korzystaniu 
z wolności.

https://www.youtube.com/watch?v=riX26RGrXjY 
https://www.youtube.com/watch?v=WsuDYERk_l4 
https://www.youtube.com/watch?v=e_Cl6uIrMVI

https://www.youtube.com/watch?v=1N1JecercBg
https://www.youtube.com/watch?v=5WOPT40Bh3M
https://www.youtube.com/watch?v=riX26RGrXjY
https://www.youtube.com/watch?v=WsuDYERk_l4
https://www.youtube.com/watch?v=e_Cl6uIrMVI


źródła:
https://www.lasy.gov.pl/pl/edukacja/lesnoteka-1/ptaki
www.ptaki.info
https://www.ekologia.pl/wiedza/
https://zielonakonewka.wordpress.com/
https://www.national-geographic.pl/
http://www.ptop.org.pl/ 

https://www.lasy.gov.pl/pl/edukacja/lesnoteka-1/ptaki
http://www.ptaki.info/bogatka
https://www.ekologia.pl/wiedza/zwierzeta/bogatka
https://zielonakonewka.wordpress.com/
https://www.national-geographic.pl/
http://www.ptop.org.pl/

