
Czwartek 02.04.2020 

Temat: Powroty ptaków 

 

 

Posłuchaj i stwórz historyjkę obrazkową 

                                BOCIANEK KLEKOTEK   
 

 

1. Buli, śliczny cielaczek zamuczał radośnie do swego przyjaciela źrebaczka o dumnym imieniu 

Baron: 

 Spójrz, bocianek Klekotek krąży nad naszą łąką! 

2. Nowinę usłyszała kaczka i kurka mieszkające w pobliskim gospodarstwie. 

 Nasz bociek Klekotek wraca – gdakały i kwakały wniebogłosy. Obudziły pieska Burka i 

kotka Mruczka. 

3. Nad stawem zaszumiały trzciny:- Klekotek wraca– kum, kum – ucieszyły się żabki .   

 

 

4. A bocianek Klekotek zgrabnie szybował w powietrzu ze swymi kompanami . 

 Witajcie przyjaciele – zawołał do zwierzątek  

5. Uradowany, usiadł na chwilę by odpocząć… 
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*** 

Praca z mapą 

 „Powroty ptaków” –  Dzieci siadają na dywanie. rodzic pokazuje dzieciom mapę świata lub 

globus i zaznacza na nich Polskę i Afrykę. Wskazuje, skąd przylatują na wiosnę: bociany, 

kukułki, skowronki, dzikie gęsi i jaskółki (z Afryki, Ameryki Południowej i Azji). 

Zaznaczanie na mapie świata trasy przylotu ptaków. 

Pomoce: mapa świata lub globus. 

 

 

 

 

 

*** 

 
- Dopasowywanie nazw ptaków do zdjęć. Dzielenie nazw ptaków na sylaby i przeliczanie ich.  

Pomoce: zdjęcia ptaków, nazwy ptaków. 

 

 



 

*** 

 Dzieci dostają pocięte obrazki przedstawiające  bociana, jaskółkę i skowronka. Pociechy 

składają obrazki. Po zakończeniu zadania opisują wygląd ptaka i podają znane im informacje 

na jego temat. 

Pomoce: pocięte obrazki przedstawiające opisywane ptaki – puzzle. 

 

 

 

 

 

*** 

 „Kukułeczka kuka” – zabawa ruchowa przy wyliczance. Dzieci wraz z rodzicami  siadają „po 

turecku” w kręgu, układają ręce za plecami w formie gniazdka. Jedno z nich (kukułeczka) 

dostaje od mamy  jajeczko (piłkę), które musi podrzucić wybranemu domownikowi 

(ptaszkowi) do „gniazdka”. „Kukułka” „lata” po obwodzie koła z „jajem”, mówiąc 

wyliczankę: 

 

Kukułeczka kuka, 

wolnych gniazdek szuka, 

do kogo przyleci – 

ten wychowa dzieci! 



 

W czasie deklamowania wyliczanki „kukułka” podrzuca wybranemu dziecko „jajo” i szybko 

ucieka. „Ptak”- uczestnik, które otrzymało „jajo” goni „kukułkę”, by ta po obiegnięciu koła 

nie zajęła jego miejsca. Jeśli mu się nie uda złapać „kukułki”, wtedy on przejmuje jej rolę, a 

zabawa zaczyna się od początku. Rodzic przed rozpoczęciem zabawy dyskutuje z dziećmi na 

temat zasad bezpieczeństwa, zwraca uwagę na kierunek biegu oraz odpowiednie trzymanie 

rąk, aby nie przeszkadzać innym w biegu. 

Pomoce: jajeczko lub piłka 

 

*** 

Praca plastyczna  

Wesołe jajeczka 

 

 
 


