
Witamy ptaki 
 
   

1. Wzbogacenie wiedzy na temat ptaków.  
Książki i albumy przyrodnicze. 
 
Dziecko przegląda albumy. Wskazuje na zdjęciach ptaki.  Z pomocą rodzica 
nazywa znane im gatunki ptaków, dzieli ich nazwy na sylaby (starsze dzieci mogą 
podać pierwszą głoskę występującą w nagłosie). Rodzic zwraca uwagę dzieci na 
zdjęcia przedstawiające ptaki powracające wiosną do Polski. Wyjaśnia, dlaczego 
niektóre ptaki lecą sznurem, w kluczu lub gromadą. 
 
*Dzięki lataniu w kluczu ptaki zyskują dodatkowy ciąg powietrza, na którym się 
unoszą, co jest znaczącą ulgą dla ich skrzydeł podczas długiego lotu. 
 

2.  Zabawa bieżna Ptaki i pisklęta. 
Bębenek, skakanka,  kilka wyciętych małych kółek lub klocki. 
Dziecko jest ptakiem i tworzy koło ze skakanki, rodzic uderza powoli  
w instrument. Dziecko liczy uderzenia i wkłada do gniazda (koła) określoną liczbę 
piskląt (kółek/klocków). Zabawa się powtarza. Za każdym razem rodzic uderza  
w bębenek rożną liczbę razy. 
 

3.  Słuchanie opowiadania Barbary Szelągowskiej Ptasia narada. 
Książka (s. 58–59)  
 
W dalekiej Afryce spotkała się na naradzie trójka przyjaciół. Pierwszy odezwał 
się skowronek. 
– Kochani! Pewnie już niedługo zacznie się w Polsce wiosna. A kto ma ją witać 
swoim śpiewem, 
jeśli nie ja? Mówię wam, czas wracać. Nie ma na co czekać. Szkoda każdego 
dnia! 
– A ty jak zwykle – odezwał się bocian. – Tylko praca ci w głowie… Może masz 
rację, przyjacielu, 
ale gdy sobie pomyślę, ile tam będę miał roboty… Najpierw gniazdo muszę 
wyremontować, 
potem wysiadywać jajka, a jeszcze później wykarmić pisklęta, nauczyć je latać… 
Poczekajmy 
parę dni. Odpocznijmy. Nabierzmy sił… Rozejrzyj się i zobacz, jak tu przyjemnie. 
Co 
prawda trochę gorąco, ale pośpiech naprawdę nie jest wskazany. 



– Masz rację, bocianie! – przytaknęła jaskółka. – Ciężka praca nas czeka. Nie 
jest łatwo wychować 
dzieci. Co innego taka kukułka – podrzuca innym jajka. Po prostu wstyd, jak 
można 
tak postępować… Leń z niej, tyle powiem! Ja na przykład zamierzam wychować 
swoje dzieci 
najlepiej jak potrafię, żeby stanowiły wzór do naśladowania! 
Nagle przyfrunęła pani czajka, niosąc coś w dziobie. 
– Witajcie, przyjaciele. Ale się zmęczyłam. Zobaczcie, co znalazłam w swoim 
ogródku! List 
od wróbelka z Polski! Bocianie, może ty przeczytaj go na głos, bo ja już nie mam 
siły. Tak się 
śpieszyłam do was! 
Bocian wyprostował się na swoich długich czerwonych nogach i z wielką uwagą 
przeczytał 
list od początku do końca. 
– Ojej! – zawołał zdenerwowany. – Czekają na nas! Nie ma czasu do stracenia! 
Musimy lecieć! 
Natychmiast! Gdzie moje walizki? 
– Co tam walizki! Trzeba czym prędzej witać wiosnę! – zawołał skowronek. – Co 
to będzie? 
Co to będzie? 
– Wiosna tuż-tuż, a my jeszcze w Afryce! – lamentowała przerażona jaskółka. 
Ptaki bez zastanowienia spakowały cały dobytek i wyruszyły w daleką drogę do 
Polski. Nawet 
nie miały czasu się zastanowić, co je tam czeka. 
 

4.  Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. 
Mapa świata. 
Rodzic zadaje pytania: 
− Od kogo ptaki dostały list? 
− Czego się z niego dowiedziały? 
− Jakie ptaki przylatują wiosną do Polski? 
 
Rodzic pokazuje dziecku mapę świata. Wskazuje, gdzie leży Afryka, a gdzie jest 
Polska i jaką drogę musiały pokonać ptaki. 
 

5.  Ćwiczenia ortofoniczne. 
Rodzic pokazuje obrazek wybranego ptaka i ustala z dziećmi jego odgłos, np.: 
bocian – kle, kle;  



skowronek – fiju, fiju, 
czajka – ki-wit, ki-wit;  
wróbel – ćwir, ćwir.  
Następnie zadaje pytania. Dziecko odpowiada, naśladując odgłosy wydawane 
przez ptaki. Przykłady: 
−Witam, panie bocianie. (Dziecko odpowiada: kle, kle, kle). 
− Czy zbudował pan już gniazdo? (Kle, kle, kle). 
− Czy zjadł już pan śniadanie? (Kle, kle, kle). 
Rodzic może podawać humorystyczne zdania i pytania dla wywołania 
pogodnego nastroju. 
 

6.  Zabawa ruchowa połączona z ćwiczeniami oddechowymi – Jestem lekki 
jak piórko. 

Sztuczne piórko, nagranie piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=VpE-A_sO9c4 

Dziecko spaceruje i podrzuca piórko do góry. Za pomocą wydychanego 
powietrza próbuje utrzymać piórko jak najdłużej w powietrzu. Podczas przerwy 
w muzyce zatrzymuje się i patrzy, jak piórko opada na podłogę. 
 

7. Osłuchanie z piosenką Wujek Ogórek – Ptaszek na gałęzi.  

Rozmowa na temat treści. 

https://www.youtube.com/watch?v=VpE-A_sO9c4 

Usiadł ptaszek na gałęzi, tupie nóżkami, 

oparł się bardzo wygodnie, kręci stópkami. 

Usiadł ptaszek na gałęzi, tupie nóżkami, 

oparł się bardzo wygodnie kręci stópkami. 

 

Patrzę w lewo, patrzę w prawo, 

do góry wzrok swój kieruje. 

Szybko wstaje, rozkłada skrzydła, 

https://www.youtube.com/watch?v=VpE-A_sO9c4
https://www.youtube.com/watch?v=VpE-A_sO9c4


już  gotowy do latania. 

 

Ref. Jak dobrze, jak dobrze latać wśród chmur, 

    jak miło jak miło nurkować w dół. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


