
6.04.2021r. Wtorek 

1. „Wiosna idzie” – uważne słuchanie wiersza E. Szelburg-Zarembiny. 

 Dzieci z uwagą słuchają wiersza  czytanego przez Rodzica.  Podczas czytania Rodzic prezentuje 
zdjęcia ptaków, o których jest mowa w wierszu. 

„Wiosna idzie” Ewa Szelburg-Zarembina 

Przyleciały skowroneczki 

z radosną nowiną, 

zaśpiewały, zawołały  

ponad oziminą: 

– Idzie wiosna! Wiosna idzie! 

Śniegi w polu giną! 

Przyleciały bocianiska  

w bielutkich kapotach, 

klekotały, ogłaszały  

na wysokich płotach: 

– Idzie wiosna! Wiosna idzie! 

Po łąkowych błotach! 

Przyleciały jaskółeczki  

kołem, kołujące, 

figlowały, świergotały 

radośnie krzyczące: 

– Idzie wiosna! Wiosna idzie! 

Prowadzi ją słońce. 

2. Rozmowa na temat wiersza - Rodzic pyta dziecko: 

Jakie ptaki występowały w wierszu?;  

Co robiły te ptaki?; 

 Kto prowadził wiosnę?. 

Rodzic pokazu dzieciom zdjęcia lub obrazki jaskółki, bociana i skowronka ( zdjęcia jaskółki, bociana, 

skowronka znajdują się poniżej). Wspólnie omawiają ich wygląd. Rodzic informuje, że są to ptaki 

zwiastujące wiosnę, które przyleciały z ciepłych krajów.  



 

 

 

2. Film „Powroty ptaków” – oglądanie krótkiego filmu przyrodniczego razem z Rodzicami. 

https://www.youtube.com/watch?v=DPtmZ7BYzqM&t=107s 

https://www.youtube.com/watch?v=DPtmZ7BYzqM&t=107s


3. Zabawa ruchowa – „Bociany na łące”. 

 Przy dźwiękach np. talerzy 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. 

 
7.04.2021r. Środa  

1.,,Kle,kle boćku” - wysłuchaj piosenkę, możesz zaśpiewać wybrany fragment, wyklaskać, wystukać 

rytm piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=MXOs1LGO1JM&t=45s  

Witaj boćku, kle-kle, 

witaj nam bocianie, 

Wiosna ci szykuje, 

Wiosna ci szykuje 

Żabki na śniadanie. 

 

Kle-kle boćku, kle-kle, 

Usiądź na stodole, 

Chłopcy ci szykują, 

Chłopcy ci szykują 

Gniazdo w starym kole. 

 

Kle-kle boćku, kle-kle, 

witamy cię radzi, 

Gdy zza morza wrócisz, 

Gdy zza morza wrócisz, 

Wiosnę nam sprowadzisz 

 

2. Skąd dobiega dźwięk? – zabawa słuchowa. 

Zabawa polega na wydawaniu dźwięków/wypowiadaniu słów z różnego miejsca w jednym 

pomieszczeniu. W naszym przypadku możemy posłużyć się nazwami poznanych ptaków (bocian, 

jaskółka, skowronek). Dziecko/Rodzic ma zamknięte oczy, partner zabawy udaje się po cichutku w 

wybrane miejsce i wypowiada nazwę ptaka. Zadaniem dziecka jest wskazanie miejsca, z którego 

dobiega głos. Po wskazaniu miejsca wymieniamy się rolami. 

 

3. „Bocianie puzzle” – załącznik nr 1.  Dziecko składa w całość zdjęcie przedstawiające bociana, 
pocięte na 5 lub więcej elementów. Zadaniem dziecka jest ułożenie i przyklejenie wszystkich 
elementów na karton. 

https://www.youtube.com/watch?v=MXOs1LGO1JM&t=45s


    
 

 

 

 

 

 

8.04.2021r. Czwartek 

 

1. Gdzie siedzi ptak? – doskonalenie umiejętności orientowania się w przestrzeni.  
Do zabawy będziemy potrzebować: 

 zabawkę/ pluszaka – ptaka lub innego dostępnego pluszaka; 

 krzesło. 
Kładziemy ptaka na krześle i pytamy: „Gdzie jest ptak”? 
Następnie prosimy dziecko, aby to ono gdzieś posadziło ptaka. Rodzic odpowiada na pytanie: „Gdzie 
usiadł ptak”. Zabawa powtarza się, aż ptak usiądzie lub jest (na krześle, obok krzesła, pod krzesłem, 
nad krzesłem). Ważne, aby to dziecko udzieliło tych odpowiedzi. 

 

 

 

 

 

 

 



2. „W bocianim gnieździe”-  opowiedz historyjkę o rodzinie bocianów.  

 
 

 
 

3. Zabawa ruchowa z elementem równowagi – „Przenieś jajko” 

Rodzic  wyznacza linię startu. Naprzeciwko dziecka Rodzic przygotowuje np. krzesło. Następnie 

dziecko otrzymuje łyżkę. Na łyżkę Rodzic kładzie piłeczkę pingpongową – jajko. Dzieci idą z jajkiem na 

łyżce do krzesła, po czym wracają na linię startu. Starają się, aby jajko nie spadło z łyżki. Jeśli jajko 

spadnie, podnoszą piłeczkę, kładą na łyżce i kontynuują zabawę - zabawa trwa dalej.  

 

4. „Wiosna wokół nas” - wyklej obrazek plasteliną– załącznik nr 2.  

 

 



9.04.2021r. Piątek 

 

1. Praca plastyczna – „Bocian” . 
Potrzebować będziemy: 
• kartkę papieru; 
• pędzel; 
• farbki. 
Sposób wykonania: 
Malujemy swoją rękę farbą.  
Odbijamy rękę na kartce. 
Domalowujemy dziób oraz oczy. 
 

 
 

2. Zabawa konstrukcyjna „Ptaki- cudaki” 

Z różnego rodzaju klocków dziecko układa ptaka- cudaka. 

Do ułożenia ptaka można również wykorzystać: patyczki, nakrętki, zapałki, klamerki do bielizny itp. 

Pobudzamy wyobraźnię, pomysłowość, kreatywność dziecka. 

 

3. Spacer po najbliższej okolicy w poszukiwaniu ptaków i ich gniazd. Dzieci wraz Rodzicami idą na 

spacer (jeśli to możliwe, w miejsce, gdzie rosną drzewa). Nasłuchują, jakie odgłosy słychać w 

najbliższej okolicy. Starają się odszukać ptaka lub jego gniazdo na drzewie. 

 

4.   Gra planszowa „Zaprowadź Bociana do Polski”: możesz wykorzystać planszę: 

 https://cloud7v.edupage.org/cloud?z%3Asn8b49aUrAMFaIYlyJK7U4JtBitqJqIenwwS4GS0cfSw%2B%2

FPpTCMXdrSHHZQIJr%2Bk lub narysować ją samodzielnie. Zaprowadź Bociana do Polski: ustaw pionki 

na starcie (Afryka), poruszaj się tyle pól, ile wskaże rzut kostką; zwracaj uwagę na pola funkcyjne 

(deszcz, słońce, kamyki), wygrywa gracz, który pierwszy dotrze na metę (Polska). 

 

 

Życzymy dobrej zabawy  

 

https://cloud7v.edupage.org/cloud?z%3Asn8b49aUrAMFaIYlyJK7U4JtBitqJqIenwwS4GS0cfSw%2B%2FPpTCMXdrSHHZQIJr%2Bk
https://cloud7v.edupage.org/cloud?z%3Asn8b49aUrAMFaIYlyJK7U4JtBitqJqIenwwS4GS0cfSw%2B%2FPpTCMXdrSHHZQIJr%2Bk


Załączniki: 

„Bocianie puzzle” – załącznik nr 1.   

 



 

 
 

 



„Wiosna wokół nas” - wyklej obrazek plasteliną– załącznik nr 2.  

 
 



„Wiosenne powroty” - zadania dodatkowe dla chętnych dzieci: 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 


