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Temat kompleksowy:  WIOSENNE   POWROTY. 

 

 

Temat dnia: Ptasie gniazda. 

 
1. Ćwiczenia poranne ( codziennie przed śniadaniem:) 

 https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A - Ręce do góry 

 

2. Nauka   piosenki 

 https://www.youtube.com/watch?v=MXOs1LGO1JM 

 

 

Kle kle boćku, kle kle  

Witaj nam bocianie  

Łąka ci szykuje         x2  

Żabki na śniadanie  

Kle kle boćku, kle kle  

Usiądź na stodole  

Chłopcy ci zrobili         x2  

Gniazdo w starym kole  

Kle kle boćku, kle kle  

Witamy cię radzi  

Gdy zza morza wrócisz      x2  

Wiosnę nam sprowadzisz! 

 

Nauka piosenki na zasadzie osłuchania. Rodzic kilkukrotnie odtwarza piosenkę, 

dziecko osłuchuje się z tekstem podejmując próby śpiewania wraz z podkładem. 

 

3. Poznajemy ptaki rozmowa na temat obrazków, inspirowana wierszem K. Daktun-

Czerniak    Ptak 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! 

 

4. Rozmowa na temat wiersza. 

 

–  O czym ptak opowiadał listkom? 

–  Dlaczego ptaki do nas wracają? 

 

5. Zabawa ruchowa „ Ptaki – z gniazd!    Ptaki – do gniazd! ” 
 

Na dywanie mała poduszka dla każdego dziecka.  

 

Dzieci zajmują miejsca na poduszce. Na dźwięk muzyki ptaki fruwają – dzieci 

biegają, spacerują, podskakują. W czasie przerwy w muzyce starają się jak 

najszybciej dobiec do swojego gniazda i usiąść w nim.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A
https://www.youtube.com/watch?v=MXOs1LGO1JM


6. Oglądanie zdjęć przedstawiających lecące ptaki (sznurem, kluczem, gromadą). 

 

 

 

sznurem 

 

 

 

gromadą 

 

kluczem 
Ptaki lecące kluczem, np. żurawie, gęsi, mniej się 

męczą niż podczas samodzielnego lotu. Wykorzystują 

wiry powietrza i odpowiednio do nich poruszają 

skrzydłami. Ptak lecący z przodu najbardziej się 

męczy, więc ptaki często zmieniają się na swoich 

pozycjach 

 

7. Rozpoznawanie ptaków na obrazkach.  Opisywanie charakterystycznych cech 

ptaków oraz zwyczajów związanych z ich migracją. Czytanie tekstu. 

  



Dziecko przygląda się ptakom przedstawionym na zdjęciach. Nazywa znane gatunki. 

Opisuje wygląd ptaków, wskazując na ich charakterystyczne cechy. Kierując się 

kształtem dzioba, wymienia rodzaj pożywienia ptaków. 

  

Czyta z pomocą Rodzica nazwy ptaków oraz tekst umieszczony pod obrazkami.  

Rodzic informuje, że wszystkie przedstawione na obrazkach ptaki znajdują się w 

Polsce pod ochroną. Prosi o wyjaśnienie, co to znaczy. 

 

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. 

 

7 Gdzie ptaki oraz z czego budują gniazda –  karta pracy str. 54 i 59). 

Rysowanie po śladach – od zdjęcia ptaka do jego gniazda, oglądanie zdjęcia; 

opowiadanie, jak ptak budował gniazdo. 

        
 

 

Dziecko ogląda zdjęcia przedstawiające różne rodzaje gniazd, np. wilgi. bociana, 

skowronka, czajki, jaskółki. 

 

Odpowiada na pytanie:  

Co ptaki robią po powrocie z ciepłych krajów?  

 

Jeśli dziecko nie potrafi wykonać zadania, Rodzic podaje ciekawostki o miejscu i 

sposobie budowy gniazda przez skowronka, wilgi, czajki. Informacje o jaskółce i 

bocianie stara się uzyskać od dziecka.  

 

 



  
Skowronek to skromnie ubarwiony ptak, który pięknie śpiewa. Zamieszkuje pola 

uprawne, łąki i pastwiska. Gniazdo buduje bezpośrednio na ziemi, w płytkim dołku, 

który wyściela trawą, włosiem końskim i cienkimi korzonkami. Dobrze je ukrywa. 

Gdy wraca do gniazda, nigdy nie ląduje w jego pobliżu. W ten sposób stara się, aby 

nikt nie podejrzał, gdzie się ono znajduje.  

 

  
Jerzyk jest najlepszym lotnikiem wśród ptaków. Jest podobny do jaskółki, ale 

większy i ma brunatno-czarne ubarwienie. Prawie cały dzień spędza w powietrzu. Ma 

bardzo małe nogi, co sprawia, że trudno mu się chodzi po ziemi i ma trudności z 

wystartowaniem do lotu z ziemi. Gniazdo najczęściej buduje w szczelinie muru, pod 

dachem lub w dziupli. Jako materiału używa wełny, włosia, drobnych traw.  

 

  
Zięba ma wielobarwne upierzenie, a jej cechą charakterystyczną są dwa białe paski na 

skrzydłach. Gniazdo buduje w rozwidleniu gałęzi lub przy pniu, z mchu i traw. 

 

 



8. Zabawa ruchowa „ Ptaki – z gniazd!    Ptaki – do gniazd! ” 

 

9. Co robi bocian ? –  karta pracy str. 53. ćwiczenia w czytaniu. 

 
 

Dla chętnych dzieci 
Ptaki budują gniazda 

https://www.youtube.com/watch?v=JP4gSQsx2CI 

https://www.youtube.com/watch?v=9qTkJ6xJtuM 

 

Uwaga na jutru proszę przygotować : 

 

2 jajka świeże  

1 jajko ugotowane na twardo 

Przezroczystą miskę lub słoik 

10 łyżek soli 

 

Pozdrawiamy p. Danka i p. Ala. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JP4gSQsx2CI
https://www.youtube.com/watch?v=9qTkJ6xJtuM

