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Słuchanie wiersza                                          

B. Szelągowskiej 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! 

 

Wskazówki: Rodzic recytuje (lub czyta) wiersz, w odpowiednich momentach pokazują obrazek 
właściwego ptaka. 
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                           Obrazki 
                           – pomoc dydaktyczna. 

 

         

  

    
 
 Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. 

          − Jakie ptaki są wymienione w wierszu? 
             − Gdzie znajduje się dom bociana?  
             − Jak myślicie, co to są mokradła? 
              − Gdzie zakłada gniazdko jaskółka?  
              − Co robi z jajkami kukułka?  
              − Jak się nazywają dzieci ptaków? 
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           Rozwiązywanie zagadek  
         -dotyczących ptaków powracających na wiosnę do Polski. 

 
 Rodzic odczytuje zagadki. Dziecko , które zna odpowiedz, podnosi rękę i odpowiada  

-jak nie zna, udziela odpowiedzi rodzic.  

 

 

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) 

         

 

        Zabawa ruchowa  

               - Powrót ptaków. 

 

 Dziecko swobodnie porusza się po pokoju.  
Kiedy Rodzic powie: Ptaki wracają!, dziecko naśladuje lot 
ptaków i leci do Rodzica (lub w wyznaczone miejsce). 
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                         Zabawa matematyczna 

             „Żabki w stawie” .  
 

 Do zabawy potrzebna nam będzie niebieska kartka – to staw oraz kilka 
żabek wyciętych z papieru (żabki można zastąpić kółkami bądź innymi 
dowolnymi liczmanami np. fasolkami). 
 
Gotowi? Zaczynamy!  
• W stawie były 2 żabki (dziecko układa na niebieskiej kartce 2 
żabki). Doskoczyła do nich jeszcze jedna (dziecko dokłada 
kolejną żabę). Ile jest żabek? Policz! 
• W stawie były 3 żabki - ułóż. Doskoczyły jeszcze 2 żabki. Ile 
jest żabek? Policz. 
• W stawie były 4 żabki – ułóż. 2 wyskoczyły. Ile żabek zostało? 
Policz. 
• W stawie były 3 żabki – ułóż. 2 wyskoczyły. Ile żabek jest 
teraz? Policz. 
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              Ćwiczenie grafomotoryczne 
               - narysuj drogę motylka do kwiatka. 
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