
CZWARTEK 2 KWIETNIA 2020 

Temat: Kto do nas wraca na wiosnę? 
 

Dzień dobry. Dzisiaj posłuchamy wiersza, policzymy żabki, a także rozwiążemy zagadki. 

Zapraszam. 

 

1. Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Wiosenne powroty. 

Zachęcam do odczytania dziecku wiersza. Podczas recytacji w odpowiednich momentach 

pokazujemy dziecku obrazek właściwego ptaka (zdjęcia poniżej). 

 

B. Szelągowska 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! 

 

ZDJĘCIA PTAKÓW Z WIERSZA DO ZAPREZENTOWANIA DZIECKU 

                                  
                               BOCIAN                                                                  ŻURAW 



 

                            
                            JASKÓŁKA                                                        KUKUŁKA 

 

Pytania do wiersza: 

- Jakie ptaki są wymienione w wierszu? (Ptaki z wiersza to: bocian, żuraw, jaskółka                 

i kukułka.) 

- Gdzie znajduje się dom bociana? (Dom bociana  jest na topoli.) 

- Gdzie zakłada gniazdo jaskółka? (Jaskółka zakłada gniazdo pod dachem.) 

- Co robi z jajkami kukułka? (Podrzuca swoje jajka innym ptakom.) 

 

2. Zabawa matematyczna Żabki w stawie. 

Do tej zabawy potrzebne będą: kartka i zakrętki po napojach lub klocki lub inne dostępne 

rzeczy. Dziecko układa kartkę przed sobą – to jest nasz staw. Opowiadamy historyjkę:          

W stawie było trzy żabki (dziecko układa na kartce 3 nakrętki lub inne dostępne rzeczy). 

Doskoczyła do nich jeszcze jedna żabka. Ile jest teraz żabek? Dziecko dokłada 1 żabkę. 

Przelicza elementy zbioru. Nadleciał bocian. Dwie żabki uciekły. Ile żab jest teraz w stawie? 

Dziecko odkłada 2 „żabki”, ponownie przelicza. Ile będzie żab, jeśli do stawu wskoczy jeszcze 

3 żabki? Dziecko dokłada wskazaną liczbę przedmiotów. Przelicza zbiór, podaje liczbę żab. 

 

3. Rozwiązywanie zagadek. 

Odczytujemy zagadki. Dziecko może wskazywać rozwiązania na obrazkach załączonych 

wyżej. 

Przybył z ciepłych krajów 

 w czerwonych trzewikach. 

Gdy ujrzy go żabka,  

do wody umyka. 

(BOCIAN) 

Czarno-biały ptaszek lubi domy nasze. 

Przy oknie, na ścianie muruje mieszkanie 

z gliny, z własnej śliny, bez młotka i kielni, 

jak ten murarz dzielny. 

(JASKÓŁKA) 

Czarno-szary duży ptak  

wszystkożerny jest jak człowiek, 

a nazywa się on tak,  

jak dźwig wielki na budowie. 

(ŻURAW) 

Strasznie leniwa ptasia mama, 

nie chce swych piskląt karmić sama. 

I wierzcie, dzieci, to nie bajka, 

innym podrzuca swe własne jajka. 

(KUKUŁKA) 

 

4. Zabawa dydaktyczna Zobacz, gdzie jest jaskółka. 

Dziecko wybiera dowolną zabawkę. Umawiamy się, że będzie to nasza jaskółka. Prosimy,    

by dziecko ułożyło zabawkę: na półce, pod stołem, na krześle. Następnie sami układamy 

„jaskółkę” w różnych miejscach i pytamy, gdzie ona  jest (np.: obok łóżka, na stole,             

pod drzwiami itp. 

 

 



5. Zabawy ruchowe. 

Zachęcam do wspólnej zabawy przy piosence Idziemy do zoo. Maszerujmy raźnym krokiem 

do zoo i naśladujmy wesołe zwierzęta: https://www.youtube.com/watch?v=rXz-hKkUvoM. 

 

 

Dziękuję za pomoc w realizacji tematu. Pozdrawiam. 

Magdalena Mrozek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rXz-hKkUvoM

