
 
 

Witam Cię bardzo serdecznie  
w kolejnym tygodniu naszej nauki przez zabawę pod hasłem:  

„Wiosenne powroty” 

 

 
 

 

 

 

Mam nadzieję, że jesteś wypoczęty/a i gotowy/a do wspólnej zabawy, 
do której serdecznie Cię zapraszam! 

  



POWROTY PTAKÓW

 

 

Jak już na pewno powiedziałeś/aś z nadejściem wiosny powracają do nas PTAKI, które 
zimę wolą spędzać w cieplejszych krajach. A MOŻE WIESZ JAK NAZYWAJĄ SIĘ TE 
PTAKI? 
 

 Dzieci oglądają zdjęcia ptaków- omawiają ich wygląd, a także na każdym zdjęciu wskazują: 
głowę, dziób, oko, tułów, skrzydła, ogon, nogi. Kolejno rodzic odczytuje zamieszczone obok 
informacje. 

 

Ten duży, biało czarny ptak, z długa szyją, 
ostro zakończonym dziobem i długimi, 

czerwonymi nogami to BOCIAN 

Jednym z pierwszych ptaków powracających 
do nas z cieplejszych krajów 
jest SKOWRONEK. Ma na głowie krótki, 
ledwo widoczny czubek utworzony z piór 
na wierzchu głowy. 

 

 

Zwiastunem wiosny jest także CZAJKA. 
Można ją poznać po charakterystycznym 
czubku oraz biało- czarnym ubarwieniu. 

Chociaż mówi się, że „jedna JASKÓŁKA 
wiosny nie czyni”, to właśnie przylot tych 
ptaków zwiastuje wiosenne ocieplenie. 
Odznacza się kremowobiałym spodem 
ciała i dość długimi i ostro zakończonymi 
skrzydłami. 

 



2. Co to za odgłos? 
Włączamy dzieciom nagranie i prosimy, aby  dzieci uważnie wsłuchały się w wydawane 
odgłosy i spróbowały odgadnąć jaki ptak je wydaje.  
Po wysłuchaniu nagrania proszę odczytać dzieciom ciekawostkę i wyjaśnić, że my ludzie 
porozumiewamy się mówiąc, natomiast bociany porozumiewają się ze sobą – klekotając. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tRyKgzMtCfY  
 

CIEKAWOSTKA 
Bociany nie lubią jeść żab. Jedzą je w ostateczności, gdy wokół trudno o inny 

pokarm. Natomiast chętnie spożywają owady, dżdżownice, cienkie węże czy małe 
ryby.  

 
 

3. Zabawa ortofoniczna „Bocianie klekotanie” 
Drodzy rodzice zaproście dzieci do zabawy. Jesteśmy na łące, słoneczko pięknie świeci, w tle 
słyszymy śpiew ptaków. Wy – Dzieciaki i Rodzice zamieniamy się w Bociany. Gdy Rodzic 
podniesie wysoko ręce, dzieci głośno naśladują klekotanie bociana. Gdy rodzic opuści ręce 
cichutko klekoczą. 
 
 
 
Na dziś to już wszystko, świetnie się spisałeś/łaś. Pozdrawiam Pani Monika i Pani Ania���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ŹRÓDŁO:  
PRZEWODNIK METODYCZNY „OLEK I ADA” CZ.3, WYD. MAC EDUKACJA/ POMYSŁY NAUCZYCIELA 
HTTPS://PL.PINTEREST.COM/PIN/25614291609174084/ 
HTTPS://WWW.GLOSY-PTAKOW.PL/BOCIAN-BIALY/ 

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

