
Witajcie 

Dziś rozpoczynamy kolejny tydzień pracy zdalnej „Wiosenne powroty”.  

Witaliśmy już wiosnę, cieszymy się, że słońce mocniej świeci  i dzień jest dłuższy. Gdy 

idziemy do parku , albo po prostu ulicą słyszymy coraz częściej śpiew ptaków.  

Oglądnijcie prezentację z ptakami powracającymi do Polski na wiosnę „Wiosenne powroty” 

https://player.slideplayer.pl/1/55843/# 

Już niedługo przylecą z ciepłych krajów piękne, duże ptaki. Posłuchajcie zagadki, a na pewno 

będziecie wiedzieć: 

Pióra biało-czarne, 

buciki czerwone; 

uciekają przed nim żabki, 

bardzo przestraszone .(bocian) 

 

Jeżeli macie państwo globus, można  pokazać na globusie Egipt – miejsce, gdzie zimują nasze 

bociany. Potem pokazać Polskę i drogę, jaką muszą przebyć bociany wracające do kraju. 

Pokazuje na globusie, co bociany musiały mijać, wracając do nas. 

"Bocian i żabki". 

Wybieramy boćka, dziecko samo lub z rodzeństwem to są żabki. Bociek stoi z boku, a żabki 

wesoło skaczą, na hasło - idzie bociek - bocian chodzi podnosząc wysoko nogi, a żabki 

uciekają i chowają się koło szafek, stolików, krzesła : na hasło - bociek odleciał - bocian 

wymachuje rękoma i odchodzi w wyznaczone miejsce, a żabka cieszy się i wesoło skacze. 

 

"Ptaki wracają do gniazd" - zabawa dydaktyczna, przeliczanie elementów w zbiorach, 

doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 1-3. 

 Dziecko siedzi na dywanie, pośrodku rozłożone są 3 koła, a poza nimi leżą obrazki ptaków/ 3 

kukułki, 3 wróbelki, 3 bociany/.Dziecko naśladuje głosy  ptaków, które pokazuje mu rodzic. 

Dziecko liczy koła, rodzic zadaje mu pytanie 

- czego jest więcej kół czy ptaków? 

Następnie rodzic mówi dzieciom, że to są ptasie gniazda i jego zadaniem będzie umieścić 

ptaki w swoich gniazdach, jedno będzie gniazdo bociana, drugie wróbelka, trzecie kukułcze. 

Dziecko umieszcza ptaki po 3 w gnieździe. Próbuje odgadnąć bez przeliczania, czy ptaków w 

gniazdach jest tyle samo, następnie przelicza.  

Zabawę można powtórzyć w różnych wersjach, aby było po jednym ptaku w gniazdku, po 

dwa lub w każdym gniazdku może być różna liczba ptaków np. 1 bocian, 2 wróble, 3 kukułki. 

https://player.slideplayer.pl/1/55843/


Na koniec rodzic opowiada ciekawostkę na temat kukułek, że kukułki nie budują gniazd, 

tylko swoje jajeczka podrzucają innym ptakom. 

 

Dzieci kolejną propozycją aby umilić Wam czas jest praca plastyczna "Lecący bocian". 

Materiały i przybory: kartki (zielona, czerwona), płatki kosmetyczne, klej, nożyczki, marker 

permanentny (czarny). 

 Dziecko przykleja obok siebie dwa płatki kosmetyczne (głowa, tułów bociana). Dokleja 

brakujące elementy wycięte z papieru (dziób, nogi). Na koniec na pół przecięte płatki 

przykleja w skazanym przez rodzica miejscu (skrzydła)- zdjęcia poniżej. 

 

 

 

Życzymy Wam miłej pracy 

POZDRAWIAMY WASZE PANIE 

 

 

 

 

 


