
Temat: Powroty ptaków 

 
1. Opowieść ruchowa przy muzyce – Wiosna.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o 

 

Dzieci starają się obrazować tekst ruchem.  

 

Rodzic czyta: 

 

Wiosna wychodzi na spacer. (Dzieci kładą ręce na biodrach, maszerują)  

 

Kiedy dotyka ziemi, topnieje śnieg i pojawiają się kwiaty. (Dzieci wykonują przysiady, 

dotykając dłońmi dywanu) 

 

Trochę się zmęczyła. Przysiadła na starym pniu drzewa i postanowiła odpocząć. (Dzieci 

przechodzą do leżenia na plecach) 

 

Głęboko oddycha, wciągając pachnące świeżą ziemią powietrze. (Dz. wciągają powietrze 

nosem, wypuszczają ustami) 

 

 – Jak przyjemnie. Szkoda, że muszę iść dalej. Zobaczę, co słychać w sadzie. (Dz. wyciągają 

nogi przed siebie, rozsuwając lekko na boki; przeciągają się, unosząc ręce w górę, na boki) 

 

Wyczaruję liście na drzewach i zaproszę ptaki. Niech wypełnią swym śpiewem okolicę. ( Dz. 

wykonują podskoki, obroty, wyciągają ręce w górę) 

 

Muszę przeskoczyć strumyk, nie mocząc sukni.( Dz. wykonują kilka podskoków obunóż w 

przód) 

 

Teraz posłucham jeszcze śpiewu ptaków. ( Dz. przechodzą do lekkiego rozkroku, nie 

odrywając nóg od podłogi; wykonują skręty tułowia, nadstawiając raz jedno ucho, raz drugie 

ucho) 

 

 Pora wracać do domu. Zanim to zrobię, porozmawiam z drzewami.  ( Dz. pozostają w 

pozycji stojącej, kołyszą rękami w dowolnych kierunkach, równocześnie naśladując szum 

drzew). 

 

2. Zabawa plastyczna – Wiosenne słońce.  

 

Dla dziecka: żółta kartka papieru, klej. Wydzieranie koła i pasków – promyków słońca – z 

żółtego papieru przyklejanie ich na kartce w kształcie słońca.  

Wykonanie pracy przez chętne dzieci i przesłanie zdjęcia do wychowawcy. 

 

3. 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.  

• Rozwiązywanie zagadek o ptakach. 

 

Zdjęcia wybranych ptaków. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o


 

           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) 

 

( zdjęcia znalezione przez rodziców np. w Internecie) 
 

4. Pokazanie na globusie drogi ptaków z ciepłych krajów do Polski. 

Rodzic pokazuje na globusie (na mapie) Egipt – miejsce, gdzie zimują nasze bociany. 

Potem pokazuje Polskę i pokazuje drogę, jaką muszą przebyć bociany wracające do 

kraju.  Rodzic okazuje na globusie, co bociany musiały mijać, wracając do nas. 

Co robią ptaki gdy powrócą do kraju? (gniazda) 

 

5. Karta pracy, cz. 3, s. 67. 

 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.   

 

6. Zabawa ruchowa – Wiosenne porządki.  

Dzieci poruszają się po pokoju przy akompaniamencie dowolnego 

instrumentu/dźwięku ( np. grzechotka, uderzanie łyżeczką w szklankę… ). Podczas 

przerwy w grze naśladują wiosenne prace w ogrodzie, o których mówi rodzic., np. 

grabimy suche liście; przekopujemy grządki; niesiemy wiadra ze śmieciami; sadzimy 

sadzonki; podlewamy kwiaty. 

 

7. Karta pracy, cz. 3, s. 68.  

Czytanie z rodzicem (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. 

 

8. Zabawa prawda czy fałsz? 

Dzieci siedzą na dywanie. Rodzic czyta zdania. Jeśli zdanie jest prawdziwe dziecko 

siedzi. Jeśli zdanie jest fałszywa dziecko wstaje. 

Wiosną zwierzęta zapadają w sen zimowy. 

Marzec i kwiecień to jesienne miesiące.  

Kiedy jest lato, w jeziorach zamarza woda.  

Wiosną z dalekich krajów wracają ptaki i budują sobie gniazda. 

Ptaki wykluwają się z jajek. 

Czy wszystkie jajeczka są takie same? 

Czy wszystkie zwierzęta wykluwają się z jajek? (z jajek wykluwają się: jaszczurki, 

ptaki, owady, żaby, ryby). 

 

9. Nauka piosenki „Maszeruje wiosna” 

 

     https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw 

https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw

