
Temat tygodnia: Nadchodzi wiosna 

 

Temat dnia: „Wiosenne powroty”  

 

8.04.2021r. (czwartek) 

 

1.Zabawa ruchowa  „Kwiaty i motyle”. 

 

–zabawa z omijaniem przeszkód. Dziecko porusza się swobodnym biegiem w różnych 

kierunkach, omijając rozłożone na podłodze woreczki (kwiaty). Na hasło: Motylki na kwiatki! 

dziecko zbliża się do woreczków, wykonując siad klęczny i układa motylka na woreczek. 

Zabawę powtarzamy kilka razy. 

2. Posłuchajcie wiersza Barbary Szelągowskiej ” Wiosenne powroty”. 

Przyszła wiosna, 

a tuż za nią 

ptaki przyleciały. 

Teraz będą 

jak co roku 

gniazda zakładały. 

Bocian lubi 

patrzeć z góry – 

dom ma na topoli. 

Za to żuraw 

wśród mokradeł 

raczej mieszkać woli. 

A jaskółka 

gdzieś pod dachem 

gniazdko swe zakłada. 

Zaś kukułka 

swoje jajka 

niesie do sąsiada. 

Tyle ptaków 

powróciło 

do nas razem z wiosną! 

W dużych gniazdach, 

małych gniazdkach 

niech pisklęta rosną! 

 Jakie ptaki wystąpiły w wierszu? 

 Gdzie znajduje się dom bociana? 

 Co to są mokradła? 

 Co robi z jajkami kukułka? 



 Jak się nazywają dzieci ptaków? 

 

 

3. Powrót bocianów” –prezentacja multimedialna. Wyświetlenie prezentacji o bocianie 

(wygląd dorosłego i młodego bociana, gniazdo, przyzwyczajenia, pożywienie). Rozmowa  

z dzieckiem, naprowadzanie je pytaniami na wyciągnięcie wniosków co do jego wyglądu  

i zachowania: Jaki kolor widzisz? Czy jest to duży czy mały ptak? Czym różni się pisklę od 

dorosłego bociana? Po czym można rozpoznać bociana? Następnie rodzic za pomocą miarki 

pokazuje, jak wysoki jest bocian (około 80 cm). Dziecko ustawia się przy niej, porównuje 

swój wzrost z wysokością bociana. Kolejno wspólnie naśladują odgłosy ptaków, powtarzając 

kle, kle, kle. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&v

ed=2ahUKEwi6uPv1uuzvAhVHmIsKHTdbCoQQFjAFegQIBhAD&url=http%3A%2F%2F7

7.65.44.98%2Fprzedszkole%2Fpliki%2Fwdomu%2Fbocian_bialy_prezentacja.pdf&usg=AO

vVaw2hF413_6-AA82G6_DxHIfY 

Filmik edukacyjny 

https://youtu.be/R2f4pSqfvHY 

 

4„Gdzie zamieszkają te ptaki?” – zajęcia dydaktyczne. Pokazanie sylwet ptaków: bociana, 

jaskółki. Podanie ich nazwy, opowiadanie o ich przyzwyczajeniach, pokazanie zdjęć gniazd 

obu ptaków (budują gniazda blisko domów ludzi, jaskółka buduje małe gniazdo z błota, 

bocian – z patyków, oba gniazda znajdują się zawsze wysoko). 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6uPv1uuzvAhVHmIsKHTdbCoQQFjAFegQIBhAD&url=http%3A%2F%2F77.65.44.98%2Fprzedszkole%2Fpliki%2Fwdomu%2Fbocian_bialy_prezentacja.pdf&usg=AOvVaw2hF413_6-AA82G6_DxHIfY
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6uPv1uuzvAhVHmIsKHTdbCoQQFjAFegQIBhAD&url=http%3A%2F%2F77.65.44.98%2Fprzedszkole%2Fpliki%2Fwdomu%2Fbocian_bialy_prezentacja.pdf&usg=AOvVaw2hF413_6-AA82G6_DxHIfY
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6uPv1uuzvAhVHmIsKHTdbCoQQFjAFegQIBhAD&url=http%3A%2F%2F77.65.44.98%2Fprzedszkole%2Fpliki%2Fwdomu%2Fbocian_bialy_prezentacja.pdf&usg=AOvVaw2hF413_6-AA82G6_DxHIfY
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6uPv1uuzvAhVHmIsKHTdbCoQQFjAFegQIBhAD&url=http%3A%2F%2F77.65.44.98%2Fprzedszkole%2Fpliki%2Fwdomu%2Fbocian_bialy_prezentacja.pdf&usg=AOvVaw2hF413_6-AA82G6_DxHIfY
https://youtu.be/R2f4pSqfvHY


 

 

 



 

 

 

5. Praca plastyczna „mieszkańcy łąki” 

Zapewne macie w domu zużyte rolki po papierze, kolorowy papier, klej itp. Zachęcamy Was 

do wykonania  wybranych mieszkańców łąki z rolek. Poćwiczycie sprawność Swoich 

paluszków. 

 https://www.youtube.com/watch?v=UohDHJAy25Q 

https://www.youtube.com/watch?v=UohDHJAy25Q


  Podzielcie  się  z  nami zdjęciami,  jakich  mieszkańców łąki  udało  się  Wam  

wykonać. 

 

Pozdrawiam Agnieszka Burnat. 

 


