
Dzisaj przygotowałam zadania związane z powrotem ptaków na wiosnę do Polski 

Czy pamiętacie o  codziennej porannej gimnastyce?  Jeżeli ktoś zapomniał , zapraszamy do wspólnej zabawy z żabką i 

bocianem. 

 

Baw się dobrze!!! 

https://youtu.be/i6jnXanLvuU 

 Mamy nadzieję , że po rozgrzewce wszyscy gotowi są do pracy i zabawy. 

„WIOSENNA  WYCIECZKA ”-  dokończcie zdania… rymowanki 

Płynie rzeczka, świeci ….. 

Jak to miło być na …… 

W górze słychać śpiew … 

A po listku mknie …… 

Nad stokrotką lata ……. 

Nie dosięgnie Wojtka …. 

Świeci słońce, płynie…….. 

Miła była ta ……….. 

WIOSNA – TO CZAS POWROTÓW PTAKÓW. 

Czy bociany zawsze powracają do swojego gniazda?  Posłuchajcie wywiadu z bocianem. 

https://youtu.be/PMUUm7Xx-Fw 

Po obejrzeniu filmu opowiedzcie rodzicom o, czym opowiadał bocian, wykonajcie  zadanie w  kartach pracy cz.3 s. 66 

  

 Dla chętnych dzieci  : układanie puzzli online 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=12104b84d09b 

Jakie inne ptaki wracają wiosną do Polski , dowiecie się z zagadek 

1. Wiosną do nas przyleciałaTa ptaszyna czarna, mała 

Murować się nie uczyła,Ale gniazdko ulepiła. (jaskółka) 

  

2. Już po lesie kuka Gniazdka sobie szuka. 

Jak znajdzie, podrzuca jaja,Niech inni je wygrzewają. (kukułka) 

3. Śpiewa wysokoPiosenki do słońca 

Głos ma podobnyDo drżenia dzwonka ( skowronek) 

Odszukajcie te ptaki na obrazku 

https://youtu.be/i6jnXanLvuU
https://youtu.be/PMUUm7Xx-Fw
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=12104b84d09b


 

A CZY ZNAJCIE TE PTAKI? 

 

To wilga                 To czajka. 

Jak rozmawiały ptaki można usłyszeć w wierszu J.Tuwima „Ptasie radio” 

https://youtu.be/sEN2qcFi1Zc 

W kartach pracy cz.3 wykonajcie zadania ze s. 64,  65, 67 

Jesteśmy ciekawe , czy zapamiętałyście , jakie ptaki przylatują wiosną ? Czy potraficie je rozpoznać i nazwać? 

 Zapraszamy do dalszej wędrówki z ptakami 

  

 

Jakie sekrety mają ptaki i co się dzieje w ptasich rodzinkach?-  dowiecie się z filmu. 

https://www.youtube.com/watch?v=66CU83dBEaM 
https://www.youtube.com/watch?v=2R_YAS_kvxo 

Co się dalej dzieje, gdy ptaki zbudują gniazdo? 

Opowiedzcie historyjkę na podstawie obrazków  o ptaku z zagadki  – k.p. cz.3 s. 63 

 Zagadka: Co to za ptak? 

 Nie znacie pięknej Afrykanki? 

Jest cała pozłocista! 

W zieleni bawi się w chowanki 

i na fleciku śwista! ( wilga) 

WIOSNA – TO BARDZO PRACOWITY CZAS DLA PTAKÓW. 

Jak myślicie, czy wszystkie ptaki budują takie same gniazda? Spróbujcie odpowiedzieć na to pytanie. 

Jeżeli , to trudne pytanie- obejrzyjcie film. 

https://youtu.be/9qTkJ6xJtuM 

https://youtu.be/sEN2qcFi1Zc
https://www.youtube.com/watch?v=66CU83dBEaM
https://www.youtube.com/watch?v=2R_YAS_kvxo
https://youtu.be/9qTkJ6xJtuM


Wykonajcie zadania w kartach pracy cz. 3 s. 62 

Jak wyglądają małe pisklęta ptaków?  Dowiecie się, gdy wykonacie zadanie z k.p. cz.3 s. 69 

DODATKOWE FILMY DLA CIEKAWYCH ŚWIATA PRZYRODY: 

https://www.youtube.com/watch?v=r92s3uGfyUc 
https://youtu.be/_LIS5J2B9SY 
https://youtu.be/HLhZojyV0tY 

DLA CHĘTNYCH DZIECI : 

PRACA PLASTYCZNA „BOCIAN”( dla chętnych) 

Przygotowujemy: rolkę po papierze toaletowym, brązowa farba plakatowa ,długi patyczek do szaszłyków, kawałek 

papieru czarnego i czerwonego, zielona bibułę, 4 waciki kosmetyczne, klej 

Jak wykonać bociana, obejrzycie film: 

https://youtu.be/Mu-RLL3TE-g 

DODATKOWE KARTY DO DRUKU. ZNAJDZIECIE, TU CIEKAWE ZADANIA DO WYKONANIA 

A TERAZ CZAS NA RELAKS 

Odpocznijcie słuchając piosenek , kto ma ochotę może śpiewać lub zatańczyć. 

https://youtu.be/MXOs1LGO1JM 
https://youtu.be/MXOs1LGO1JM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r92s3uGfyUc
https://youtu.be/_LIS5J2B9SY
https://youtu.be/HLhZojyV0tY
https://youtu.be/Mu-RLL3TE-g
https://youtu.be/MXOs1LGO1JM
https://youtu.be/MXOs1LGO1JM

