
Kto do nas wraca na wiosnę? 
Dzień dobry! 

Dziś czas na krótkie podsumowanie całego tygodnia. 
Oto propozycję zabaw jakie dla ciebie przygotowaliśmy. 

 

1. Jak śpiewają ptaszki – odgłosy ptaków, które wracają do nas na wiosnę. 
Proszę włączyć dzieciom poniższe nagrania. Możemy też zapytać dzieci, czy rozpoznają danego 
ptaszka. Po odgadnięciu (z pomocą rodzica) co to za ptaszek dziecko wskazuje zdjęcie go 
przedstawiające. 
 
 https://www.glosy-ptakow.pl/skowronek/  
 https://www.glosy-ptakow.pl/bocian-bialy/  
 https://www.glosy-ptakow.pl/czajka/  
 https://www.glosy-ptakow.pl/dymowka/  
 

  
 

Rodzic może zadać dziecku pytania: 

− Czy będąc na podwórku słyszałeś/aś już te ptaszki? 
− Który ptaszek śpiewał najładniej? 
− Czy potrafisz naśladować jego odgłos? Spróbuj! 

  

https://www.glosy-ptakow.pl/skowronek/
https://www.glosy-ptakow.pl/bocian-bialy/
https://www.glosy-ptakow.pl/czajka/
https://www.glosy-ptakow.pl/dymowka/


 
DLA CHĘTNYCH 

Zapraszam do oglądnięcia krótkiego wywiadu z Bocianem. Miłego oglądania!  
https://www.youtube.com/watch?v=PMUUm7Xx-Fw 

 
 

2. Karty pracy 
Dzieci 3-letnie s. 9/  4-letnie s. 26:  
− opowiadają o tym, co robią ptaki wiosną (na podstawie obrazków),  
− kończą rysować ptaki według wzoru. 

 
3. SPACER 

Na zakończenie naszych zajęć proponujmy Wam spacer lub wyjście na świeże powietrze 
(oczywiście jeśli za oknem nie pada deszcz). Podczas spaceru/ przebywania na zewnątrz 
postarajcie się uważnie obserwować przyrodę, zmiany jakie w niej zachodzą, a może nawet uda 
Wam się zaobserwować jakiegoś ptaszka i na żywo posłuchać jak pięknie śpiewa.  
 
Propozycja zabaw na świeżym powietrzu (do zabaw można zaprosić np. rodzeństwo):  
 

 Zabawa ruchowa „Bociany na łące” 
Dzieci poruszają się na podwórku jak bociany – wysoko unosząc raz jedną, raz drugą nogę. 

 Zabawa ruchowa „Raz, dwa, trzy, bocian patrzy” 
Rodzic ustala z dzieckiem, że jest ono żabką. Porusza się, skacząc w przysiadzie po podwórku, gdy 
rodzic (bocian) jest odwrócony do niego tyłem i mówi: Raz, dwa, trzy, bocian patrzy! Gdy bocian 
odwraca się – żabka zastyga w bezruchu. Kiedy dziecko się poruszy zostaje bocianem. 
 
 

Dziękujemy Wam za cały tydzień wspólnej zabawy i życzymy miłego weekendu. 

Pozdrawiamy Pani Monika i Pani Ania ���� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŹRÓDŁO:  

Przewodnik  metodyczny „Olek i  Ada” cz.3, wyd. MAC Edukacja/ pomysły nauczyciela  
https://pl.p interest.com/pin/25614291609174084/ 
https://www.glosy-ptakow.pl/ 

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

