
Z wizytą u bocianów 
 

1. Ćwiczenia słuchowe – Co to za ptaki?  
Nagrania odgłosów wydawanych przez wybrane ptaki oraz ich zdjęcia, 
Sikorka: https://www.youtube.com/watch?v=yEorCrgaVEU 
Bocian: https://www.youtube.com/watch?v=nZ8DJa4Oc8w 
Jaskółka dymówka: https://www.youtube.com/watch?v=cWMmzFO7Lhc 
Wilga: https://www.youtube.com/watch?v=S2N7gf2R0Zk 
Wróbel: https://www.youtube.com/watch?v=pH6MCKkOiPQ 
 
Rodzic zapoznaje dziecko z odgłosami, jakie wydają wiosną wybrane ptaki oraz z ich 
zdjęciami. Odtwarza nagrania. 
 

2. Nauka tekstu piosenki Wujek Ogórek – Ptaszek na gałęzi na zasadzie echa 
muzycznego. 

Nagranie piosenki. 

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

Dziecko powtarza za rodzicem wersy piosenki na zasadzie echa muzycznego. 

 

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, 

już  gotowy do latania. 

 

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


Ref. Jak dobrze, jak dobrze latać wśród chmur, 

        jak miło jak miło nurkować w dół. 

 
3. Ćwiczenia rozwijające sprawność ruchową. 

Nagranie piosenki Wujek Ogórek – Ptaszek na gałęzi 
Dziecko podczas słuchania muzyki porusza się w sposób opisany w piosence (siedzi 
na krześle, tupie nóżkami, opiera się, patrzy w lewo, w prawo itp. Na refren lata -
biega po pokoju). 
 

4. Wywiad z bocianem – bajka edukacyjna. 
https://www.youtube.com/watch?v=PMUUm7Xx-Fw 
 
Oglądanie bajki, rozmowa na temat treści. 
 
 

5. Karta pracy, cz. 2, nr 25 (poniżej zdjęcie, dzieci 3-letnie również mogą  
z niego skorzystać) 

https://www.youtube.com/watch?v=PMUUm7Xx-Fw


 
Źródło: Nowe przygody Olka i Ady, mac EDUKACJA 
 



Dziecko: 
− ogląda obrazki, 
− opowiadają historyjkę o rodzinie bocianów. 
− liczy bociany, 
− pokazuje palcem i mówi za rodzicem: pierwszy bocian, drugi bocian… 
− może też pokolorować każdemu bocianowi nogi i dziob na czerwono. 
 
Rodzic przekazuje ciekawostki na jego temat. 
*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. 
 
 

6. Zabawy konstrukcyjne. Budowanie budek lęgowych dla ptaków. 
Klocki. 
Dziecko buduje z klocków budki lęgowe dla ptaków. Podają nazwę ptaka, dla 
którego zbudowało budkę. 
 


