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Temat: Wiosenne powroty 

 

1. „Jaskółka” – praca plastyczna, wycinanka z papieru. 

Sposób jej wykonania jest przedstawiony w instrukcji fotograficznej. 

„Znoszę grudki błota, 

gałązki i trawy. 

Lepię z tego domek  

pod okapem dachu. 

 Kot tutaj nie zajrzy 

i moje jaskółki 

nie będą żyć w strachu.” 

 

2. Słuchanie wiersza K. Datkun-Czerniak „Ptaszek 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! 

 

Rozmowa na temat wiersza. Poznawanie drogi, którą pokonują ptaki podczas 

swoich wędrówek. Praca z mapą. Wyjaśnienie roli ptaków w życiu człowieka. 

Rodzic pyta: O czym ptaszek opowiadał listkom? Dlaczego ptaki do nas wracają? 

Rozkłada mapę świata. Pyta: Gdzie zimują ptaki? Jaką drogę pokonują podczas 



wiosennych podróży? Dziecko, przy ewentualnej pomocy Rodzica, odszukuje na 

mapie Afrykę, gdzie zimują np. bociany, i Europę, a w niej Polskę. Rodzic 

pokazuje dziecku, jaką drogę musiały pokonać ptaki, aby wrócić ponownie do 

naszego kraju. Informuje dziecko o innych miejscach, w których zimują ptaki. 

Pokazuje je na mapie świata. Następnie pyta: Jaką rolę odgrywają ptaki w życiu 

człowieka? Uzupełnia wypowiedzi dziecka. 

Jaskółki zimują w Afryce i w tropikalnej części Azji. Żurawie spędzają zimę  

w Azji, w Afryce i na Półwyspie Iberyjskim. Skowronek zimuje w basenie Morza 

Śródziemnego i w Europie Zachodniej. Jerzyk zaś zimą przebywa w Afryce. 

Rozpoznawanie ptaków na obrazkach. Opisywanie charakterystycznych cech 

ptaków oraz zwyczajów związanych z ich migracją.  

3. „Wiosenne powroty” - czytanie tekstu.  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_ks_56/mobile/index.html#p=60 

Książka (s. 58–59) „Olek i Ada  na szlaku przygód” 

Dziecko otwiera książkę, przygląda się uważnie 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 (5-latki). Rodzic informuje, że wszystkie 

przedstawione na obrazkach ptaki znajdują się w Polsce pod ochroną. Prosi  

o wyjaśnienie, co to znaczy. Zapoznaje dziecko z terminami wiosennych migracji. 

Informuje, że 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. 

Poznawanie zwyczajów ptaków związanych z budowaniem gniazd. 

Rodzic stara się uzyskać od dziecka informacje o jaskółce i bocianie (były już 

omawiane). 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 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_ks_56/mobile/index.html#p=60


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. 

4. Zapoznanie z popularnymi przysłowiami związanymi z ptakami. 

Wyjaśnianie ich znaczenia: 

Gdy gęś dzika w marcu przybywa, ciepła wiosna bywa. 

Jak przylecą żurawie, można bydło paść na trawie. 

Widzisz bociana w wodzie, nie myśl o pogodzie. 

Gdzie bocian na gnieździe siedzi, tam piorun nie uderzy. 

Wybiera się jak sójka za morze. 

 

5. Uzupełnienie ćwiczeń w kartach pracy nr.45- 49. 

1. https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_4/mobile/index.html#p=46 

2. https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz4.pdf 

(tutaj można wydrukować Kartę pracy) 

 

Powodzenia! 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_4/mobile/index.html#p=46
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz4.pdf

