
Tematyka cykliczna: Ptasie powroty 

15.04. Środa „ Kukułka” 

 

Kochani! Jak wynika z tematu cyklicznego naszym celem w tym tygodniu 

będzie nabycie umiejętności: 

- rozpoznawania i nazywania wybranych ptaków, przylatujących do nas na 

wiosnę 

- poznawania cykli rozwojowych ptaków tj. budowa gniazd, składanie i 

wysiadywanie jajek, wylęg piskląt 

- obserwowania w sposób bezpośredni lub za pomocą dostępnych środków 

przekazu, zmian, jakie zachodzą w przyrodzie na wiosnę. 

Wczoraj mieliście okazję poznać kilka ptaków, które przyleciały do nas wraz z 

wiosną. Dzisiaj poznamy jeszcze jednego zagadkowego ptaka. 

 

1. Słuchanie piosenki „ Kukułka” 

Posłuchajcie piosenki 
https://chomikuj.pl/bogusia4323/piosenki+dla+dzieci/Piosenki+Przedszkolaka+-

++KUKULKA,223134908.mp3(audio) 

 

Siedzi sobie kukułka,  

Na wysokim buku. 

Ile razy tam spojrzysz 

Tyle razy kuku. 

Śpiewajmy: ojra tarira, ojra kuku (3x) 

                    ojra tarira ojra. 

 

 

 

https://chomikuj.pl/bogusia4323/piosenki+dla+dzieci/Piosenki+Przedszkolaka+-++KUKULKA,223134908.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/bogusia4323/piosenki+dla+dzieci/Piosenki+Przedszkolaka+-++KUKULKA,223134908.mp3(audio)


2. Kukułcze zwyczaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kukułkę zna każdy. Każdy wie, co robi i jak się odzywa, ale tylko nieliczni ją 

widzieli. Nic dziwnego!  

Podrzucając swoje jaja do gniazd innych ptaków, kukułka wybrała sobie bardzo 

ryzykowny sposób na życie i wie, że inni jej za to nie lubią.  

Nazywana jest przebiegłym naciągaczem. Ciągle się więc ukrywa – na wszelki 

wypadek przed wszystkimi. 

Ciągle się też spieszy – jakby nie mogła usiedzieć na miejscu, a konkretnie na 

gałęzi… Zresztą, nie ma wyboru – bo jak tylko zostanie zauważona, wszystkie 

ptaki z sąsiedztwa zgodnie rzucą się na nią i przepędzą… 

Kukułka bardzo sprytnie podrzuca swoje słynne kukułcze jajo. Pomaga jej w 

tym samiec, który stara się w ty czasie odwrócić uwagę innych ptaków. 

Kukułcze pisklę wykluwa się o 2 dni szybciej niż pisklęta pozostałych ptaków. 



Jest niegrzeczne, wręcz agresywne, gdyż potrafi wyrzucić z gniazda inne jaja 

lub pisklęta. W dodatku jest dużym żarłokiem i ciągle woła jeść! 

Przybrani rodzice muszą się nieźle uwijać, żeby wykarmić takiego żarłoka. 

Dzięki temu pisklę szybko rośnie i szybko może opuścić gniazdo. 

Każdej wiosny przylatuje do nas 150-200 tysięcy kukułek i pozostają  zaledwie 

na dwa – najwyżej trzy krótkie miesiące. 

Zapamiętajcie, że kukułki to ptaki chronione. 

3. Liczenie z kukułką 

Przygotujcie sobie klocki (raczej nie lego, tylko większe), dzieci starsze 

karteczki i coś do pisania. 

Zadanie dla rodziców, żeby na moment zamienili się w kukułkę. 

Dziecko odwraca się tyłem do rodzica i nasłuchuje ile razy usłyszy 

„Kuku”. Następnie pokazuje tyle klocków, ile „kuku”, lub pisze na kartce 

odpowiednią cyfrę. 

W zabawie można odwrócić rolę. Rodzic wybiera pewną ilość klocków 

lub pokazuje cyfrę, a dziecko- kukułka „kuka” odpowiednią ilość razy. 

4. Zabawa rytmiczna przy piosence 

Przygotujcie większą ilość klocków. 

Usiądźcie na podłodze tak, żeby klocki były po waszej prawej stronie. 

Następnie włączcie piosenkę i rytmicznie uderzajcie raz o kolana raz 

klaszcząc. Na refren piosenki „ ojra tarira” przekładajcie rytmicznie klocki 

prawą ręką na waszą lewą stronę. 

Podczas drugiego powtórzenia refrenu przekładajcie z powrotem klocki z 

lewej strony na prawą. 

Będziecie mieli okazję przekonać się, czy wasza lewa strona, pracuje w 

podobnym tempie, jak prawa? 

 

 



5. Szlaczki –tor lotu kukułki 

Poćwiczcie rączki. Jeśli macie możliwość to wydrukujcie, jeśli nie to 

kreślcie palcem po śladzie na ekranie. Można dzieciom narysować na 

kartce fragment szlaczka, dalej dzieci rysują same.  

Świetne są do tego typu ćwiczeń magiczne tabliczki ze znikopisem. 

http://bystredziecko.pl/karty-pracy/szlaczki/szlaczki-l-4.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To tyle na dzisiaj. 

Podzielę się z wami jeszcze informacją, że 11 kwietnia swoje urodziny 

obchodzili: Maciuś i Matylda. W Waszym i moim imieniu wysłałam im 

mailowo życzenia urodzinowe. Wy też możecie coś narysować, a ja prześlę na 

stronę.  

Pozdrawiam P. Ala 

http://bystredziecko.pl/karty-pracy/szlaczki/szlaczki-l-4.pdf


Poznajemy literę „ł” małą i dużą 

 

Kochani! Czas poznać kolejną literę (21 z kolei) 

1. Zagadka 

Najpierw jednak rozwiążcie zagadkę 

Podobna do łyżki, 

lecz nikt nią nie jada. 

Chętnie do wiaderka, 

żółty piasek wkłada. 

2. Analiza słuchowa słowa „łopatka” 

Podzielcie słowo na sylaby i na głoski. 

Wymieńcie wszystkie głoski. Każdą głoskę zaznaczcie białym paskiem papieru. 

Ł-o-p-a-t-k-a 

 

Zastanówcie się, które głoski już poznaliście, które to samogłoski, które 

spółgłoski ( zaznaczcie je odpowiednio kolorem czerwonym i niebieskim). 

Jakim kolorem zaznaczycie „ ł” i dlaczego? 

3. Wyszukiwanie słów z głoską „ł” 

Wyszukajcie 5 innych słów rozpoczynających się na głoskę „ł”, następnie  

3 słowa gdzie „ł” jest w środku  i 3 na końcu. 

Pomyślcie, które z poznanych przez was ptaków mają w nazwie głoskę „ł”. 

4. Praca z kartami pracy 

Otwórzcie wasze karty pracy na stronie 46-47 

Obejrzyjcie obrazek i powiedźcie, jaki kwiatek i jaką jego część pokazuje Olek 

Adzie? 

Dokonajcie analizy słowa „łodyga” podobnie, jak to robiliście w przypadku 

słowa „łopatka”. 

Wskażcie w kartach pracy, które litery „ł” są drukowane, które pisane. 

Spróbujcie zgodnie z instrukcją poćwiczyć pisanie małej i wielkiej litery „ł”. 



Wykonajcie pozostałe zadania zgodnie z poleceniami. 

Dla chętnych wyrazy do uzupełnienia. 

b u _ k a 

p i _ k a 

s _ o ń 

s a _ a t a 

_ y ż w y 

 

Dziękuję, życzę przyjemnej pracy 

 


