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Opisz ptaka 
 
 

 
 
 
 

skrzydła dziób pióra ogon oko 
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Przeczytaj teksty. Podkreśl informacje 
prawdziwe 
 

 
 
 
 
 
 

 
1. Ptaki mają ciało pokryte łuskami. 

2. Ptaki mają ciało pokryte piórami. 

3. Ptaki mają ciało pokryte sierścią. 

4. Ptaki mają skrzydła. 

5. Nie wszystkie ptaki mają dziób. 

6. Ptaki znoszą jaja. 

7. Niektóre ptaki wędrują. 

8. Jesienią ptaki lecą do miejsc lęgowych. 

9. Młode ptaki wylęgają się z jaj. 

 

Dopisz dwie prawdziwe informacje z tekstu 
……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

Ptaki mają ciało pokryte piórami. Ptaki mają skrzydła 

i dziób. Znoszą jaja. Z jaj wylęgają się młode. 

Większość ptaków potrafi latać. Ta umiejętność 

pomaga im zdobywać pożywienie i unikać 

drapieżników. Niektóre ptaki wędrują. Jesienią 

lecą tam, gdzie jest więcej pożywienia. Wiosną 

lecą do miejsc lęgowych, gdzie budują gniazda. 
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Tropiciel słówek 
1. Zrób 3 karty do słowniczka 

 

 LITERA    SŁOWO 
 

 

  

 
 
 

OBJAŚNIENIE                      ZDJĘCIE/OBRAZEK 
………………………… 

 

………………………… 

 

………………………… 

 

……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 
 

ZDANIE 
……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

 

  

miejsca lęgowe 
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Tropiciel słówek 
 

 

 LITERA    SŁOWO 
 

 

  

 
 
 

OBJAŚNIENIE                      ZDJĘCIE/OBRAZEK 
………………………… 

 

………………………… 

 

………………………… 

 

……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 
 

ZDANIE 
……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 
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Tropiciel słówek 
 

 

 LITERA    SŁOWO 
 

 

  

 
 
 

OBJAŚNIENIE                      ZDJĘCIE/OBRAZEK 
………………………… 

 

………………………… 

 

………………………… 

 

……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 
 

ZDANIE 
……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 
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Podpisz obrazki. Wpisz nazwy do tabeli we 
właściwym miejscu 
 

   
………………………………….  ………………………………………. 

 

 
…………………………………………. 

 zabezpieczają ptaki przed zimnem 

umożliwiają latanie 

 służy do zdobywania pożywienia, 

budowy gniazda, czyszczenia piór, walki 

 służą do latania 

 

 dzięki nim ptaki dobrze widzą 
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Napisz, co już wiesz o ptakach 
 
Co potrafią ptaki? 

Ptaki potrafią ……………………………………………………………… 

Co umożliwia ptakom latanie? 

Latanie ptakom umożliwiają ……………………………………………… 

Czym pokryte jest ciało ptaków? 

………………………………………………………………………………... 

Po co ptakom pióra? 

………………………………………………………………………………... 

Czego używają ptaki do zdobywania pokarmu i budowania 

gniazda? 

………………………………………………………………………………... 

Z czego wylęgają się młode? 

………………………………………………………………………………... 

Dokąd wędrują ptaki jesienią? 

………………………………………………………………………………... 

Dokąd wędrują ptaki wiosną? 

………………………………………………………………………………... 

 

 

 


