
Czwartek 2.04.2020 

Witamy kochane przedszkolaki. Witam dzieci, które mają dobry humor, 

jadły smaczne śniadanie i te, które widziały za oknem jakiegoś ptaszka. 

Przed nami kolejny dzień wspaniałej przygody. Zapraszamy. 

 

Dzisiejszy temat: Ptasie gniazda 

 

Będziesz potrafił/a: 

- rozpoznać i nazwać wybrane gatunki ptaków 

- podać informacje na temat ich życia i zwyczajów 

- wymienić ptaki będące pod ochroną 

- zaśpiewać piosenkę 

- liczyć elementy zbioru i podać prawidłowy wynik 

- poprawnie stosować nazwy liczebników porządkowych 
 

 Posłuchaj wiersza K. Datkun-Czerniak „Ptaszek opowiada”: 

 

Zielenią się listki na smukłej topoli i ptaszek tam śpiewa.  

Opowiada listkom o swojej wędrówce: co widział, co słyszał  

w obcych krajach, hen! 

Ile przebył gór i mórz, aby wreszcie wrócić już.  

Bo tu jego dom, tu kochane drzewa,  

wśród gałęzi tutaj najpiękniej się śpiewa! 

 

 A teraz spróbuj odpowiedzieć na pytania: 

- O czym ptaszek opowiadał listkom?  

- Dlaczego ptaki do nas wracają?  

 

Ciekawostka: 

Jaskółki zimują w Afryce i w tropikalnej części Azji. Żurawie spędzają zimę w 

Azji, w Afryce i na Półwyspie Iberyjskim. Skowronek zimuje w basenie Morza 

Śródziemnego i w Europie Zachodniej. Jerzyk zaś zimą przebywa w Afryce. 

Najwcześniej, bo czasem już w lutym, wracają do nas skowronki, żurawie, czajki 

i szpaki. Są one pierwszymi zwiastunami wiosny. Trochę później – w marcu – 

przylatują bociany i zięby. W kwietniu z radością witamy kukułkę. Najpóźniej 

wracają jerzyki i jaskółki – dopiero w maju. 



Spójrz na mapę świata. Zobacz, gdzie zimują ptaki i jaką drogę pokonują 

podczas wiosennych podróży. Porównaj odległości jakie pokonują ptaki podczas 

swoich wędrówek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródłó: lopuchowko.poznan.lasy.gov.pl 



 Link zamieszczony poniżej otworzy nam książkę na stronie poświęconej 

powrotom ptaków: 

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2018/przedszkole/olekiada/oa_ks_56/mobile/in

dex.html#p=60 

- Przyjrzyj się uważnie ptakom przedstawionym na zdjęciach. 

- Opisz wygląd ptaków. 

- Przeczytaj z pomocą rodziców nazwy ptaków oraz tekst. 

Wszystkie przedstawione na obrazkach ptaki znajdują się w Polsce pod 

ochroną. 

 

 Teraz obejrzyj zdjęcia ptaków: 

  

skowronek bocian 

  
zięba jaskółka 

 

 Aby dowiedzieć się jak wyglądają gniazda tych ptaków zagraj w grę: 

Link do gry: https://wordwall.net/play/1185/607/965 

Udało wam się? Brawo! 

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2018/przedszkole/olekiada/oa_ks_56/mobile/index.html#p=60
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2018/przedszkole/olekiada/oa_ks_56/mobile/index.html#p=60
https://wordwall.net/play/1185/607/965


 Teraz zapraszamy do zabaw ruchowych przy muzyce: skacz jak żabka, 

pływaj jak rybka, lataj jak pszczółka.  

Link do piosenki: https://youtu.be/GjAj8QALmv0 

 Przygotuj karty pracy „Olek i Ada” cz. 4 i kredki 

- Zadania dla dzieci 5-letnich: str. 44,45,46 

- Zadania dla dzieci 6-letnich: str. 54,55, 46,47 

 

 A teraz kilka zadań matematycznych: 

- Wykonaj działania, zwróć uwagę na znaki matematyczne: +, -. 

- Spróbuj zapisać działania na kartce, przykład: 3+6=9 

 

 Policz bociany, Przyjrzyj im się uważnie i znajdź dwa, które różnią się od 

pozostałych. A teraz wykonaj polecenia: 

- wskaż trzeciego bociana licząc od lewej strony 

- wskaż szóstego bociana licząc od prawej strony 

- powiedz, które bociany mają otwarte dzioby 

- powiedz, które bociany mają zamknięte dzioby 

Pamiętaj aby odpowiadając na te pytania posługiwać się liczebnikami 

porządkowymi ( pierwszy, drugi, trzeci, czwarty….)! 

https://youtu.be/GjAj8QALmv0


 

 

 

 

 Teraz czas na wesołe pląsy przy piosence o bocianach. Zaproś do tańca 

innych domowników. 

Link do piosenki: 

https://mega.nz/#!1BcwDYKa!UK1gbhiYYl1qdoZ2vLKninaRYJRsTM5GBITZmMK1S10 

 

Bocianek (sł. i muz. K. Gowik) 

 

1. Powróciły już bociany z dalekiego lotu.   

Pełno teraz tu, na łące, tego ich klekotu.   

Małe bocianki mocno dokazują    

i rodzicom z gniazda wylatują.  

Ref.: A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle.   

To bocianek wita wiosnę.   

A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle.   

Wszędzie kwitną zioła i kwiaty radosne.   

A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle.   

To bocianek w polu śpiewa.   

A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle.   

Grzeje słonko i wiosennie szumią drzewa. 

  

2. Już bociany widać w gniazdach   

przy polach i drogach.   

Już po łąkach chodzą sobie   

na swych długich nogach.   

Małe bocianki, psotne i ciekawe,   

już lądują z gniazda prosto w trawę!  

Ref.: A tu kle, kle, kle 

 

 Na zakończenie rozwiążcie zadania w wyprawce „Olek i Ada”cz.4 

- 5-latki: str. 48,49 

- 6-latki: str.58,59 

 Zachęcamy Was do obserwowania ptaków przez okno. One teraz dzielnie 

pracują przy budowie swoich gniazd. Może w pobliżu waszego domu 

właśnie zakłada gniazdo jakiś kos? 

Serdecznie was pozdrawiamy – panie Ania i Beatka 

https://mega.nz/%23!1BcwDYKa!UK1gbhiYYl1qdoZ2vLKninaRYJRsTM5GBITZmMK1S10

