
TEMATYKA TYGODNIA (30.03 – 03.04.) : "WIOSENNE POWROTY"

W tym tygodniu będziemy poznawać wybrane gatunki ptaków przylatujących na wiosnę do Polski, 
wzbogacać wiadomości na temat ich wyglądu, budowy, upierzenia, zwyczajów.
Poniżej podaję propozycję  wspólnych zabaw dzieci z rodzicami.

Temat dnia (poniedziałek 30. marca): "Witamy ptaki"

Witam i zapraszam wszystkie dzieci do oglądania zdjęć ptaków w albumach przyrodniczych lub w 
Internecie. Z pomocą rodziców nazwijcie znane wam gatunki ptaków, zwróćcie uwagę na zdjęcia 
przedstawiające ptaki powracające wiosną do Polski. 

Ćwiczenia grafomotoryczne. Rysowanie konturów ptaków.
Szablony: bociana, skowronka, jaskółki, czajki, czarny mazak, dla każdego dziecka sztywny
karton A4 i ołówek, wizytówki z imionami dzieci, klej.
Rodzic pokazuje dziecku szablony przedstawiające: bociana, skowronka, jaskółkę i czajkę.
Zwraca uwagę na charakterystyczne cechy budowy ptaków (nogi, dziób, skrzydła).
Następnie dziecko wybiera szablon i na sztywnym kartonie odrysowue go ołówkiem.
Pogrubia kontur ptaka czarnym mazakiem. Na koniec przykleja na rogu kartki wizytówkę
ze swoim imieniem.

Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Przenieś jajko.
Krzesło,  łyżka, piłeczka pingpongowa.
R. wyznacza linię startu. Naprzeciwko  ustawia krzesło. Dziecko otrzymuje łyżkę. Na łyżce R. 
układa piłeczkę pingpongową – jajko. Dziecko idzie z jajkiem na łyżce do krzesła, omija go, po 
czym wraca na linię startu. Stara się, aby jajko nie spadło z łyżki. Jeśli jajko spadnie, podnosi 
piłeczkę, kładzie na łyżce i kontynuuje zabawę.

O czym mówią ptaki? – słuchanie opowiadania Barbary Szelągowskiej Ptasia
narada.

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.
Mapa świata.
Odpowiedzcie na  pytania:
−− Od kogo ptaki dostały list?
−− Czego się z niego dowiedziały?
−− Jakie ptaki przylatują wiosną do Polski?

R. pokazuje dziecku mapę świata. Wskazuje, gdzie leży Afryka, a gdzie jest Polska i jaką
drogę musiały pokonać ptaki.

Ćwiczenia ortofoniczne.
R. pokazuje sylwetę wybranego ptaka i ustala z dzieckiem jego odgłos, np.: bocian – kle, kle; 
skowronek – fiju, fiju, jaskółka – ci-wit, ci-wit; czajka – ki-wit, ki-wit; wróbel – ćwir, ćwir. 
Następnie zadaje pytania. Dziecko odpowiada naśladując odgłosy wydawane przez ptaki. 
Przykłady:
−− Witam, panie bocianie. (dziecko odpowiada: kle, kle, kle).
−− Czy zbudował pan już gniazdo? (Kle, kle, kle).
−− Czy zjadł już pan śniadanie? (Kle, kle, kle).
R. może podawać humorystyczne zdania i pytania dla wywołania pogodnego nastroju dziecka.

Zabawa plastyczna.
Karton z odrysowaną sylwetą ptaka w pierwszej części dnia, klej, kolorowa włóczka (lub kolorowa 
krepina, bibułka).
Posmarujcie sylwetę ptaka klejem, a następnie nakładajcie na nią kawałki wełny w kolorze
odpowiadającym upierzeniu wybranego ptaka.

Temat dnia (wtorek 31. marca): "Z wizytą u bocianów"

Ćwiczenia ortofoniczne na zgłoskach: kum, kle, ćwir, rech.
Rodzic mówi wybrane zgłoski na wybranej przez siebie wysokości i w odpowiednim metrum, a 
dziecko powtarza.

Rozwiążcie zagadkę
Sylweta wróbla umieszczona na sztywnym druciku.
R., manipulując sylwetą wróla, wita się z dzieckiem z ogromną radością. Wróbel mówi, że jest 
bardzo szczęśliwy, gdyż  z Afryki powrócił właśnie jego przyjaciel. Pyta dziecko, czy domyśla się, 
o kim mówi. Jeśli nie, podaje dziecku szczegóły wyglądu bociana, np.: Mój przyjaciel ma długie 
czerwone nogi i czerwony dziób, ma białe i czarne pióra. Dziecko odgaduje, że chodzi o bociana. 
Wróbel opowiada  o swojej wizycie w gnieździe bociana. R. kontynuuje rozmowę, manipulując 
sylwetą wróbla. Pyta dziecko, co wie o bocianie. Przekazuje ciekawostki na jego temat.



Bociany są gatunkiem chronionym w Polsce. Po powrocie z ciepłych krajów zajmują się
przebudową starego gniazda lub budują nowe. Po złożeniu jaj (zazwyczaj do 4) samica, na
zmianę z samcem, wysiaduje jaja.

Zabawa teatralna   "Bocian i żaby"

Przygotujcie z pomocą rodziców sylwetki bociana i żab i pobawcie się w przedstawienie według A.
Świrszczyńskiej.

Żaba I: Idzie żabka na spacerek, gdzie słoneczko i wiaterek.

Żaba II: Skacze żabka – skik, skik, skik! Nie dorówna żabce nikt.

Bocian: Idzie bocian na spacerek, gdzie słoneczko i wiaterek.

Żaby: Mówi bocian: kle, kle, kle!

Bocian: Wszystkie żabki złapać chcę!

Żaba I: Siostro żabko, kto to chodzi?

Żaba II:  To pan bocian w trawie brodzi.

Żaby: Uciekajmy, hyc, hyc, hyc! Nie zobaczy bocian nic!

Żaba: Próżno bocian żabek szuka, próżno długim dziobem stuka.

Żaby: Choć tu żabek cały tłum, nic nie znajdziesz – kum, kum, kum.

Bocian: Tu słyszałem gdzieś kumkanie, tutaj bocian was dostanie. 

Żaby: Choć tu żabek cały tłum, nic nie znajdziesz – kum, kum, kum.

Bocian: Nic nie znajdę. To ci los! Ze zmartwienia zwieszam nos.

Kle, kle, kle.

Zabawa ruchowa "Bocian na łące"
Przy dźwiękach muzyki lub instrumentu naśladujcie chód bociana po wysokiej trawie, podnosząc 
nogi wysoko do góry. Na przerwę w muzyce zatrzymajcie się, stańcie na jednej nodze, wyciągnijcie
ręce przed siebie. Klaszcząc w dłonie, naśladujcie odgłosy wydawane przez bociana: kle, kle, kle.

Zabawy konstrukcyjne. 
Zbudujcie z klocków budki lęgowe dla ptaków.

Ćwiczenie oddechowe – Gdzie mieszkają żabki?
Szablon jeziora, małe szablony żabek, słomka.
Dziecko siada przy stoliku. Przed  dzieckiem znajdują się małe szablony żabek, wycięte z zielonego
papieru. Na środku stolika R. przykleja taśmą dwustronną szablon jeziora, wycięty z niebieskiego 
brystolu. Dziecko za pomocą słomki przenosi żabki do jeziora.




