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Temat tygodnia: Wiosenne powroty 

Dzień 2- Witamy ptak 
 

Cele główne 
•rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania, 

•zapoznawanie z pierwszymi ptakami przylatującymi na wiosnę do Polski, 

•wzbogacanie wiadomości na temat wybranych ptaków, ich budowy i upierzenia, 

  

 

 1.Zabawa na powitanie: „Wszyscy są” 

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk 
 

2. O czym mówią ptaki? – 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. 

 

 •Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania 

−Od kogo ptaki dostały list? 

−Czego się z niego dowiedziały? 

−Jakie ptaki przylatują wiosną do Polski? 

 



        

  

 2. Zabawa ruchowa – Bociany na łące. 
Potrzebny: Tamburyn  

Przy dźwiękach tamburynu dzieci naśladują chód bociana po wysokiej trawie (podnoszą nogi 

wysoko do góry). Na przerwę w grze zatrzymują się, stają na jednej nodze, wyciągają ręce 

przed siebie i klaszczą w nie. Naśladują odgłosy wydawane przez bociana, mówią: kle, kle, 

kle. 

 

3.Dzieci oglądają obrazki ptaków. Wskazują na zdjęciach ptaki.  
Z pomocą Rodzica nazywają znane im gatunki ptaków, dzielą się posiadanymi na ich temat 

wiadomościami. Rodzic 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). 

 

            



4. Ćwiczenie spostrzegawczości –„ Którego ptaka brakuje?” 
 Dziecko zamyka oczy, a Rodzic zasłania jednego ptaka na obrazku.  

 Dziecko odgaduje, który ptak się ukrył. 

 

5. Zabawa ruchowa połączona z ćwiczeniami oddechowymi „Jestem lekki jak piórko” 
Dziecko dostaje jedno sztuczne piórko. 

Za pomocą wydychanego powietrza próbuje go jak najdłużej utrzymać w powietrzu 

 

6.Kilka ciekawostek: 
Dzięki piórom ptaki unoszą się na wodzie. Wystarczy, że ptaki po deszczu otrząsną krople 

wody z piór i są gotowe do lotu. Pióra są potrzebne ptakom do lotu, pomagają utrzymać się 

ptakom na wodzie. Ponadto pióra zabezpieczają ptaki przed drapieżnikami, utrzymują stałą 

temperaturę ciała. 
 

7.Słuchanie piosenki „Zielona wiosna” 

https://www.youtube.com/watch?v=VR50rxz_wGM 

8. Ćwiczenia grafomotoryczne: „Jaskółka” 

Zamieszczone materiały są propozycją do realizacji podstawy programowej.                     

Proszę je wykonać stosownie do możliwości Państwa i dzieci. 

 

 



 

 


