
 

MATERIAŁY DLA GRUPY BIEDRONEK 14-17.04.2020r 
Temat kompleksowy: Wiosenne powroty ptaków 

 
1. Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej ,,Powrót bociana’’ 

Olek pojechał na kilka dni do babci i dziadka. Pogoda była piękna, a w powietrzu czuło się zapach 

nadchodzącej wiosny. Nadchodził czas powrotu ptaków, które odleciały do ciepłych krajów.            

– Widzisz, co jest na dachu stodoły u sąsiada? – zapytał dziadek. – Jakieś gałęzie. Dlaczego są tak 

wysoko? – zapytał chłopiec. – To jest gniazdo bociana. – Dziadku, tam nikogo nie ma. – Jego 

mieszkańcy na pewno są teraz na łące i szukają pożywienia. – Szkoda, że nie mamy wysokiej 

drabiny. Ja bym tam wszedł – powiedział chłopiec. – Mogłyby się nas wystraszyć i opuścić 

gniazdo. Nie wolno przeszkadzać ptakom. – Nie widać ani jednego bociana. Może zostały w 

Afryce? – Z pewnością wróciły. Wkrótce z jajek wyklują się małe bocianiątka. A może nawet już 

się wykluły. – I one też kiedyś odlecą? – Tak, kiedy trochę podrosną i nabiorą sił. – Ja bym tak nie 

umiał, chociaż już urosłem – stwierdził Olek. – Ja też nie – odparł ze śmiechem dziadek. – Brakuje 

nam skrzydeł. – I dziobów – dodał chłopiec. Po drodze dziadek opowiadał Olkowi o ptakach, które 

odlatują przed nastaniem zimy, i wymienił czajki, jerzyki, słowiki, szpaki, skowronki, żurawie, 

jaskółki i bociany. – Jerzyki? – zdziwił się chłopiec. – Przecież jeże nie latają! – Jerzyki to gatunek 

ptaków. Tylko nazwa jest podobna, choć inaczej się ją zapisuje. Nagle nad ich głowami przeleciał 

bocian, a potem drugi. Wylądowały prosto w gnieździe. – Miałeś rację, dziadku! – zachwycił się 

Olek. – Już są! Skąd wiedziałeś? 

– Wczoraj słyszałem ich klekotanie: kle, kle, kle. – Kle, kle, kle! – powtórzył Olek. Po powrocie do 

domu babcia poczęstowała ich pyszną szarlotką, a kiedy usłyszała historię o bocianach, od razu 

znalazła kolorową książkę i przeczytała Olkowi wierszyk:  

Kle, kle  

Klekotaniem zbudził bociek całe gniazdo swoich pociech. 

Kle, kle  

dzwoni w ptasich główkach niczym głośna ciężarówka! 

– Znowu tatko tak klekoce, że zarywa boćkom noce?  

Czemu tatuś nasz kochany taki dziś rozklekotany?  

Bocian skrzydłem dziób zasłania, sen miał nie do wytrzymania! 

– Ach, obudźcie mnie już, błagam, bo was chciała połknąć żaba!  

 

Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania: 

- dokąd pojechał Olek? 

- gdzie miał swoje gniazdo bocian? 

- w jaki sposób przychodzą na świat małe bociany? 

- po czym dziadek poznał, że przyleciały bociany? 

- jakie ptaki wracają wiosną do Polski? 

 

2.Odgłosy ptaków: 

 klekot bocianów  https://www.youtube.com/watch?v=nZ8DJa4Oc8w 

 klangor żurawia https://www.glosy-ptakow.pl/zuraw--zuraw/ 

 śpiew skowronka https://www.glosy-ptakow.pl/skowronek/ 

 śpiew słowika https://www.glosy-ptakow.pl/slowik-szary/ 

 śpiew jaskółki https://www.glosy-ptakow.pl/dymowka/ 

Puszczamy jeszcze raz dziecku odgłosy ptaków, a ono po śpiewie próbuje odgadnąć który to 

bocian, żuraw i skowronek. 

 

3.Rozwiązywanie zagadek M. Smułki, dotyczących ptaków powracających na wiosnę do Polski.  

https://www.youtube.com/watch?v=nZ8DJa4Oc8w
https://www.glosy-ptakow.pl/zuraw--zuraw/
https://www.glosy-ptakow.pl/skowronek/
https://www.glosy-ptakow.pl/slowik-szary/
https://www.glosy-ptakow.pl/dymowka/


 

Obrazki: bociana, skowronka, jaskółki, kukułki 

 

Ma długie czerwone nogi, długi dziób. 

Choć żabek nie lubi, to czasem je zje. (bocian)  

 

Śpiew tego ptaka leci wysoko do słonka, 

bo właśnie wołamy na wiosnę... (skowronka)  

 

Ptaszek ten nie jest duży, nie stoi na półkach i choć, 

nie wiem czemu, robi kółka, to wiadomo, że to... (jaskółka)  

 

Ptaszek, o którym myślę, boi się huku, 

a oprócz tego często woła: kuku, kuku. (kukułka) 

 

4. Prezentowanie zdjęć ptaków powracających do nas na wiosnę.  

Wskazywanie części ptaka: głowa, dziób, oko, tułów, skrzydła, ogon, nogi 
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5.Błyszczący ptak z płyty cd 

 
Przykładowa praca: 

 
 

 

6.Ćwiczenia oddechowe ze sztucznymi piórkami 

Dziecko kładzie na wierzchu dłoni piórko, wciąga powietrze nosem i wypuszcza ustami – 

zdmuchuje piórko tak, aby poleciało jak najdalej. Stara się utrzymać je jak najdłużej w powietrzu. 

 

7.Zabawy ruchowe 

 

 Ćwiczenie dużych grup mięśniowych „Słonko".  

Siad skulny- słońce zaszło. Na sygnał powolny wyprost aż do wspięcia na palce, poruszanie 

dłońmi - promyczkami. Przejście kilka kroków - słońce przesuwa się po niebie. Na kolejny 

sygnał — siad skulny - słonko zaszło. 

 Zabawa z elementem czworakowania - „Kotki."  

Dziecko czworakuje po pokoju w różnych kierunkach. Na sygnał kotki „turla się" po ziemi- 

kilka obrotów po podłodze, robi koci grzbiet. Ponowny sygnał zaprasza do czworakowania. 

 Ćwiczenie tułowia - skręty.                                                                                               

Dziecko stoi w lekkim rozkroku. Naśladuje ruchy wrzucania kamieni do stawu - prawą                     

i lewą ręką z mocnym skrętem ciała. Po kilku rzutach schyla się, przysiada- zbiera kamyki 

 Zabawa z elementem równowagi „Bociany".                                                                         

Bocian brodzi w stawie, chodzi po łące szukając żabek. Chód z wysokim unoszeniem kolan. 



 

 Zabawa z elementem skoku „Ptaszki".                                                                              

„Ptaszek" w przysiadzie zbiera ziarenka -stukanie palcem o podłogę. Na sygnał wstaje i 

skokami obunóż przenosi się w inne miejsce i znowu przysiada zbierając pożywienie. 

8. Piosenka  ,,Wiosenne porządki’’ muz.  M. Kaczurbina, sł. K. Różecka 

https://www.youtube.com/watch?v=08_S0RA3mac 

  

1. W naszym ogródeczku zrobimy porządki, 

zrobimy porządki, zrobimy porządki. 

Wygrabimy ścieżki, przekopiemy grządki, 

przekopiemy grządki, raz, dwa, trzy. 

 

2. Potem w miękką ziemię wsiejemy nasionka, 

wsiejemy nasionka, wsiejemy nasionka. 

Będą się wygrzewać na wiosennym słonku, 

na wiosennym słonku, raz, dwa, trzy. 

 

3. Przyjdzie ciepły deszczyk i wszystko odmieni, 

i wszystko odmieni, i wszystko odmieni. 

W naszym ogródeczku grządki zazieleni, 

grządki zazieleni, raz, dwa, trzy. 

 
9.Rozmowa z dzieckiem na temat czynności wykonywanych wiosną w ogródku oraz pracy 

ogrodnika. 

 

10.Zabawa ruchowa przy piosence ,,Wiosenne porządki’’ 

Słysząc melodię piosenki dziecko maszeruje swobodnie po pokoju. Podczas przerwy w muzyce 

zatrzymuje się i naśladuje zgodnie z poleceniem rodzica różne prace wykonywane w ogrodzie, np.: 

kopanie grządek, grabienie itp. 

 

11.Zabawa matematyczna: SADZIMY WIOSENNE KWIATY 

Potrzebne będą: trzy sylwety donic wycięte z kolorowego papieru i sylwety kwiatów                               

( po 5 w kolorach: czerwony, żółty, fioletowy) 

Dziecko liczy ile ma kwiatów czerwonych, żółtych, fioletowych, następnie układa papierowe 

kwiaty w donicach według kolorów, tak aby było ich: tyle samo w każdej donicy, o jeden więcej  

https://www.youtube.com/watch?v=08_S0RA3mac


 

w kolejnych donicach lub o jeden mniej zgodnie z poleceniem rodzica. 

12. Eksperyment plastyczny: Jak powstają kolory wiosny? 

Potrzebne będzie: paleta malarska lub kawałek grubej folii, farby plakatowe: żółta, niebieska, 

czerwona, pędzel, woda 

Rodzic wraz z dzieckiem łączy ze sobą po kolei kolory farb, dziecko obserwując powstałe kolory 

podaje propozycje tego, co można namalować w danym kolorze, np. z farby żółtej i niebieskiej 

otrzymujemy kolor zielony, którym można namalować liście itp. 

 

13. Karty pracy 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

Drodzy Rodzice, 

codziennie jestem do Państwa dyspozycji. Zawsze chętnie odpowiem na Wasze pytania poprzez 

maila: ewelines@op.pl. Pozdrawiam  i życzę dużo wytrwałości. Ewelina Kubiak 

mailto:ewelines@op.pl

