
Czwartek 08.04.2021 

Temat: Powroty ptaków 

1. Pierwsze oznaki wiosny - zabawa w ruchu, ćwiczenia dla dzieci 
https://www.youtube.com/watch?v=iH2zc5tkHPo 

2. Rozmowa o wiosennych powrotach ptaków.  

• Oglądanie książek o ptakach, zachęcanie do dzielenia się spostrzeżeniami 

na ich temat. Książki i albumy o ptakach. Dzieci wskazują znane im ptaki. 

Słuchają ciekawostek na ich temat. 

3. POWROTY PTAKÓW 
https://www.youtube.com/watch?v=DPtmZ7BYzqM 
https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/ptaki-wiosenne-opis-i-

zdjecia-wiosenne-ptaki-ciekawostki,20333.html 

 • Rozwiązywanie zagadek o ptakach. Zdjęcia wybranych ptaków.  Po 

rozwiązaniu zagadki dzieci wskazują zdjęcie odpowiedniego ptaka. 

Pióra biało-czarne, buciki czerwone; uciekają przed nim żabki, bardzo 

przestraszone. (bocian) 

Wiosną do nas przyleciała ta ptaszyna czarna, mała. Murować się nie uczyła, ale 

gniazdko ulepiła. (jaskółka) 

Już po lesie kuka, gniazdka sobie szuka. Jak znajdzie, podrzuca jaja, niech inni je 

wygrzewają. (kukułka) 

Śpiewa wysoko piosenki do słonka, głos ma podobny do drżenia dzwonka. 

(skowronek) 
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Oglądanie zdjęć. Dotykanie ich i mówienie nazw ptaków. Kończenie podanego 

rytmu – naklejanie odpowiednich zdjęć ptaków, odszukanych wśród naklejek. 

Łączenie pierwszych głosek z nazw obrazków. Podawanie nazwy ptaka, która 

powstała. 

4. Zabawa „prawda czy fałsz” 

Rodzic czyta zdania, z którymi dzieci mogą się zgodzić lub nie.  

Zgoda – podskok obunóż kilka razy, 

Fałsz- przysiady 

Przykładowe pytania: 



1.Zimą są z nami bociany i jaskółki (fałsz-przysiady) 

2. Na zimę przylatują gile i jemiołuszki (prawda – podskoki) 

3.Słowo wrona ma 6 głosek (fałsz-przysiady) 

4.Sikorki mają żółto upierzony brzuszek (prawda – podskoki) 

5.Cztery gile i 1 jaskółka = 10 ptaków (fałsz-przysiady) 

6.Przysmakiem bociana jest słoninka (fałsz-przysiady) 

Pytań może być więcej w zależności od rozwoju i zainteresowań dziecka. 

 

5. Piosenka -Jaskółka, czyli ogłaszają ptaki wiosnę 

https://www.youtube.com/watch?v=DqNDn9NdL34 
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Czytanie z N. (lub samodzielnie) nazw ptaków z pierwszego rzędu. Odszukanie 

w drugim i w trzecim rzędzie takich samych wyrazów. Kolorowanie ich tak samo 

jak tych we wzorze. 

• Rozmowa na temat zwierząt wykluwających się z jajek.  

− Jakie zwierzęta wykluwają się z jajeczek? (Jaszczurki, ptaki, owady, żaby, 

ryby).  

− Czy wszystkie jajeczka są takie same?  

− Czy wszystkie zwierzęta wykluwają się tak jak ptaki? 

6. Zabawa plastyczna – Wiosenne słońse. 

Potrzebny papier żółty i pomarańczowy, klej, kartka w kształcie słońca 

(można odrysować od talerza).Wydzieranie koła i pasków – promyków 

słońca – z żółtego papieru i z pomarańczowego; przyklejanie ich na kartce w 

kształcie słońca. Poproszę o zdjęcia pięknych słoneczek. 
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