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Temat tygodnia: Wiosenne powroty 

Temat dnia: Witamy ptaki 

Zad.1. Zagadka – o czym będziemy dzisiaj mówid? 

Lato śpiewem umilają,  

latając niebo ozdabiają, 

proszą o ziarenka i okruszyny,  

gdy są głodne w czasie zimy. 

Po odgadnięciu można krótko porozmawiad na temat hasła, które jest rozwiązaniem zagadki.  

Zad. 2. Słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej pt. „Ptasia narada” – tekst dostępny w załączniku. 

Pytania do tekstu:  

- jakie zwierzęta spotkały się na naradzie? (ptaki) 

- czy pamiętasz kilka nazw ptaków, które pojawiły się w opowiadaniu? (bocian, skowronek, jaskółka, 

kukułka, czajka, wróbelek) 

- od kogo ptaki dostały list? (od wróbelka z Polski) 

- co postanowiły ptaki po przeczytaniu listu? (że czas już wracad do Polski) 

 

Zad.3. Ptaki przylatujące wiosną do Polski. 

Spójrzcie na poniższe obrazki, które przedstawiają ptaki przylatujące wiosną do Polski. Jak myślicie 

dlaczego ptaki przylatują wiosną do naszego kraju?  

Zachęcamy rodzica żeby najpierw zapytad dziecko czy wie jak nazywa się ptak na pierwszej ilustracji. 

Spróbujcie zapamiętad też nazwy następnych trzech mniej znanych ptaków: jaskółka, skowronek, 

szpak    

.  – często zakłada swoje gniazda na dachach domów lub słupach elektrycznych. Je owady, 

ślimaki, żaby i inne drobne zwierzęta, które chwyta na polach lub w płytkiej wodzie. 

 

 

 
 

 

 

 



mały niebiesko-czarny ptaszek o białym brzuchu i czerwonej szyi, który ma ostro 

zakooczone skrzydła i ogon. Buduje swoje gniazda w stajniach i na strychach, dlatego często można 

go spotkad na wsiach. Chętnie przysiaduje na drutach i antenach. Zjada muszki i małe owady. 

                 

 

 

 

 

 

-  mały szarobrązowy ptaszek, kolorem podobny do wróbla, ale jest większy i ma na 

głowie czubek. Znany jest ze swojego śpiewu. Żyje głównie na polach uprawnych, łąkach  

i pastwiskach. Zjada części roślin i owady. 

 

 

 

 

 

 

 

czarny ptaszek w białe kropki, którego pióra w promieniach Słooca pięknie mienią się na 

zielono i niebiesko. Żyje w lasach, ogrodach i parkach. Są bardzo często spotykane w Polsce. Je 

owoce, rośliny, dżdżownice, ślimaki i owady.

 

 

 

 

 

 

 

Obrazki pochodzą ze strony: pixabay.com 



 

Zad.4. Zabawa ruchowa „Głowa, ramiona” 

Zapraszamy do gimnastyki i powtórzenia części ciała  przy piosence „Głowa, ramiona” 

Piosenka dostępna pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE

