
 

KWIECIEŃ, Tydzień 1: „Wiosenne powroty” 
30-03.04.2020 

30.03.2020  „Witamy ptaki” 
 

 

 



 Słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej „Ptasia narada”: 

 

 



 

 Rozmowa kierowana na podst. opowiadania i ilustracji z książki: 

- Od kogo ptaki dostały list? 

- Czego się z niego dowiedziały? 

- Jakie ptaki przylatują wiosną do Polski? 

 

 Ćwiczenia ortofoniczne: 

 − Witam, panie bocianie. (dz. odpowiadają: kle, kle, kle).  

- Czy zbudował pan już gniazdo? (Kle, kle, kle).  

- Czy zjadł już pan śniadanie? (Kle, kle, kle). 

 

♫Słuchanie piosenki „Zielona wiosna” (sł. I muz. Danuta i Karol Jagiełło): 

 1. Nad brzegiem rzeki żabki siedziały 
i coś do ucha sobie szeptały 

Ref. Kum , kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum 

Kum , kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum (bis) 

2. Przyleciał bociek, usiadł na błocie 
i do drugiego boćka klekoce 

Ref. Kle, kle, kle, kle, kle ,kle, kle ,kle ,kle 

Kle, kle, kle, kle, kle ,kle, kle ,kle (bis) 

3. Wszystko usłyszał mały wróbelek 
i przetłumaczył na ptasie trele 



Ref. Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir 

Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir. 

4.Wiosna, wiosna, znów przyszła wiosna, 
Wiosna, wiosna jest już wśród nas. 

 

 Pytania dotyczące piosenki: 

- O czym opowiadają żabki, bociany i wróbelki? 

- Gdzie siedziały żabki i jak szeptały sobie do ucha? 

- Jakie odgłosy wydają bociany? 

 

 Propozycja pracy plastycznej: 

 

 



31.03.2020 „Z wizytą u bocianów”. 

Bociany są gatunkiem chronionym w Polsce. Po powrocie z ciepłych krajów 
zajmują się przebudową starego gniazda lub budują nowe. Po złożeniu jaj 
(zazwyczaj do 4) samica, na zmianę z samcem, wysiaduje jaja. 

 

 

 Historyjka obrazkowa- W bocianim gnieździe. 
Powitania 

Dzieci siedzą w kole w siadzie skrzyżnym. N./R. wypowiada nazwy kolorów , 
np.: biały, czerwony, czarny. Dzieci, które mają na sobie ubranie lub jego 
element w danym kolorze, wstają, stają na jednej nodze jak bocian, utrzymują 
przez chwilę równowagę, po czym siadają. 

Wprowadzenie 

Sylweta wróbla umieszczona na sztywnym druciku. 

N./R. manipulując sylwetą wróbla umieszczoną na sztywnym druciku, wita 
dzieci z ogromną radością. Wróbel informuje dzieci, że jest bardzo szczęśliwy, 
gdyż z Afryki powrócił właśnie jego przyjaciel. Pyta dzieci, czy domyślają się, o 
kim mówi. Jeśli nie, podaje dzieciom szczegóły wyglądu bociana, np. Mój 
przyjaciel ma długie czerwone nogi i czerwony dziób, ma białe i czarne piórka. 
Dzieci odgadują, że chodzi o bociana. Wróbel opowiada im o swojej wizycie w 
gnieździe bociana. Zaprasza je go jego obejrzenia.  

 

 





01.04.2020 „Kukiełki i ptasie gniazda”. 

 Słuchanie nagrania z odgłosem kukułki: 

https://www.youtube.com/watch?v=qG9W69vlmSA 

 Oglądanie albumów/książek z ptakami. 

Dzieci oglądają albumy z ptakami. Rozpoznają i nazywają znane im gatunki 
ptaków. Słuchają ciekawostek o wybranych ptakach, w tym m.in. o kukułce. 

 



 

 
Ilustracja: 
Tytuł: Jajo. Jajka w gnieździe i kosmosie, czyli kogel-mogel dla dociekliwych 
Tekst: Eliza Piotrowska 



 Rozwijanie sprawności manualnej – Kukułcze jajeczka. 

Dziecko dostaje nożyczki i kartkę z narysowanymi jajkami. Wycina po śladzie. 
Gotowe jaja wkłada do pudełeczka. 

 



 

 Zabawa ruchowo-matematyczna – Kukułka podrzuca jajka. 
 

Dla każdego dziecka mała obręcz/szarfa/mały dywanik i koperta z papierowymi 

jajkami wyciętymi wcześniej przez dziecko, melodia do biegu puszczana z 

odtwarzacza, papierowe jajeczka dla N/R. 

Nauczyciel/Rodzic, układa dla każdego dziecka małą obręcz/szarfę/mały 

dywanik (to będzie gniazdo) i kopertę z papierowymi jajkami wyciętymi 

wcześniej. Dziecko liczy jajka i układa je w swoim gnieździ. Następnie N/R 

włącza nagranie muzyki. Podczas trwania utworu ptaki wylatują z gniazd – 

dzieci biegają po Sali i machają rękami jak ptaki skrzydłami. W tym samym 

czasie nauczyciel/rodzic, który jest kukułką, podrzuca do każdego z gniazd po 

jednym jajku (lub po 2 czy 3 jajka, w zależności od umiejętności dzieci). Podczas 

przerwy w muzyce ptaki wracają do gniazd – dzieci siadają przed jajeczkami. 

Przeliczają, czy mają tyle samo jajek co przedtem, a jeśli nie, to o ile jajek mają 

więcej. N/R powtarza zabawę kilkakrotnie. Za każdym razem dokładając inną 

liczbę jajek.  

 

 

 

 



 



02.04.2020 „Ptasie domy, ptasie przysmaki”. 

 Zachęcamy do podglądania kamerką na żywo bocianów w ich gnieździe : 

https://www.youtube.com/watch?v=T9BXrusZZIw&fbclid=IwAR0euH0HYqGvCoc

QLPJRtosnO6AG2eS0QeSmTjcrC_JWmXBXZ2cAWwAHTFA 

 Rozmowa z dziećmi: 

- gdzie mieszkają ptaki? 

- jak budują swoje gniazda? 

- czym dla ptaków jest ich gniazdo? 

 Zabawa z zastosowaniem wiersza B. Formy „Wiosna”: 

Dziecko siada w siadzie skrzyżnym, za plecami  siada rodzic i wykonuje masażyk 

palcem na plecach dziecka: 

                                                                                                       Rodzic:           
 Rozsiewa kwiaty na łące ,                            delikatnie dotyka pleców dziecka w                  

różnych miejscach, opuszkami palców 
 
prosi o promyki słońce,                       r. wykonuje ruchy koliste całymi dłońmi, 
maluje na zielono liście na drzewach                    rysuje kontury liści, 
i słucha, jak pięknie skowronek śpiewa.     zbliża dłonie do uszu, naśladując 
                                                                               nasłuchiwanie, 
Na miękkiej trawie usiądzie czasami             delikatnie uciska ramiona, 
i śpiewa wesoło z przedszkolakami.                  Delikatnie uderza zaciśniętymi       

pięściami w plecy dziecka. 
 
 
 



 Zabawy ruchowe przy piosence: 

♫ „Zielona wiosna” (sł. I muz. Danuta i Karol Jagiełło): 

 1. Nad brzegiem rzeki żabki siedziały 
i coś do ucha sobie szeptały 

Ref. Kum , kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum 

Kum , kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum (bis) 

2. Przyleciał bociek, usiadł na błocie 
i do drugiego boćka klekoce 

Ref. Kle, kle, kle, kle, kle ,kle, kle ,kle ,kle 

Kle, kle, kle, kle, kle ,kle, kle ,kle (bis) 

3. Wszystko usłyszał mały wróbelek 
i przetłumaczył na ptasie trele 

Ref. Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir 

Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir. 

4.Wiosna, wiosna, znów przyszła wiosna, 
Wiosna, wiosna jest już wśród nas. 

 

  

 

 

 

 



 



 



03.04.2020 „W konarach drzew” 
 

 Słuchanie nagrania odgłosów dzięcioła: 
https://www.youtube.com/watch?v=DHjceznmGJU 
 

 O jakim ptaku mowa – zagadki: 
 
Ten ptaszek, 
Co w górze robi kółka, 
Nazywa się … (kukułka) 
 
Kiedy słyszę, 
Że coś ćwierka, 
To już wiem, 
Że chodzi o ….(wróbelka) 
 
Siedzi ptaszek na buku  
I powtarza: kuku, kuku. (kukułka) 
 
Ten ptak nie ma czasu śpiewać, 
bo czas spędza lecząc drzewa. 
I by zwalczać drzew chorobę, 
musi w drzewa stukać dziobem. (dzięcioł) 
 

 

 



 



 Rozmowa kierowana na podstawie tekstu: 

- Dokąd wybrali się Olek i Ada z dziadkiem? 

- Na co spoglądały dzieci? 

- Co zobaczyli na spacerze? 

 Propozycja pracy plastycznej: 

 

 



 



 



 


