
Drodzy Rodzice!  

Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji przyrodniczo-jezykowo-muzycznej                      

i mają na celu: wypowiadanie się dzieci całymi zdaniami, poznanie zwyczajów i wyglądu 

szpaka, rozpoznawanie ptaków, rozwijanie słuch fonematycznego, uczenia się porządku  

i współpracy z innymi.  

Przywitamy się piosenką pt.  ♫ ♫ ♫ "Wołanie wiosny" ♫ ♫ ♫  
 

Na początek dzieci na podstawie przygotowanych informacji na temat zwierząt 
wykluwających się z jajek.  Następnie poznanie drogi ptaków z ciepłych krajów do Polski 
(na podstawie globusa lub atlasu geograficznego).  
Następnie dzieci poznają szpaka, jego budowę, gniazdo i zwyczaje. 

Po czym podejmą próbę odpowiedzi na zadane przez rodzica pytania. 

Później dzieci pomogą w wiosennych porządkach rodzicom w domu lub jeśli go mają                           
w przydomowym ogrodzie.  

 
Na koniec wykonają zabawę ruchową pt. " Wiosenne porządki ". 
Zapraszam do wspólnej zabawy! :) 

 Część I   
 

Zapoznanie się ze słowami piosenki Piosenka ,,Wołanie wiosny” (sł. i muz. Krystyna 

Gowik), 

https://www.youtube.com/watch?v=FEO3PhEDwgs&ab_channel=MMNowakowski  

Dzisiaj w drodze do przedszkola  

już zielone były pola,  

a bociany klekotały,  

bo na łąkę przyleciały.  

Ref.: Zielona wiosenka nas woła, zielona panienka wesoła. W oczy świeci nam złotym 

słońcem i rozrzuca kwiaty pachnące. (2x)  

Na gałązkach pierwsze pąki,  

a na pąkach pierwsze bąki.  

Żabki skaczą, a skowronek  

śpiewa jak srebrzysty dzwonek.  



Ref.: Zielona wiosenka…   

Na spacerze zobaczymy,  

czy już nigdzie nie ma zimy.  

Teraz wiosna rządzić będzie,  

z czego bardzo się cieszymy!  

Ref.: Zielona wiosenka… 

 

"Wiosenne powroty"   

Kochane dzieci, na początek zapraszamy Was do poznania informacji na temat zwierząt 

wykluwających się z jajek.  

 Z jaj wykluwają się między innymi:  

Ptaki 

   
Gady 

 

   
 

Płazy 

 

 
 

Ssaki - Dziobak 

 



 
 

Prosimy o rozwiązanie następujących zagadek: 

1. Pióra biało-czarne, buciki czerwone, uciekają przed nim żabki, bardzo 

przestraszone (bocian). 

2. Wiosną do na przyleciała, ta ptaszyna czarna, mała, murować się uczyła ale 

gniazdko ulepiła (jaskółka). 

3. Już po lesie kuka gniazdka sobie szuka, jak znajdzie podrzuca jaja niech inni je 

wygrzewają (kukułka). 

4. Śpiewa wysoko piosenki do słonka, głos ma podobny do drżenia dzwonka 

(skowronek). 

 

 
Następnie z pomocą rodziców poznacie drogę ptaków z ciepłych krajów do Polski (na 

podstawie globusa lub atlasu geograficznego). 

  
 

 



Krata pracy w fioletowej książce str. 67. ( oglądanie ptaków, podawanie ich nazw, 

kończenie podanego rytmu, naklejanie odpowiednich naklejek przedstawiających ptaki,  

łączenie pierwszych głosek z nazw obrazków i podanie nazwy ptaka, która powstała 

Po czym poznacie budowę i zwyczaje szpaka. 

 

                              

 

                     

Szpaki  

Szpak zwyczajny – gatunek średniej wielkości ptaka z rodziny szpakowatych. Częściowo 

wędrowny. Pierwotnie zamieszkiwał wyłącznie Eurazję. Nie jest zagrożony wyginięciem.  

Szpaki mierzą od 19 do 22 cm długości, masa ciała wynosi 55–100 g. Szpaki mogą być 

upierzone w kolorach: zielonym, fioletowym, brązowawym, niebieskim lub barwach 

mieszanych. Niektóre z piór mają białe zakończenia,     a dziób jest ciemny, niezależnie od 

płci. Osobniki młodociane są jednolicie brązowe. Szpaki zamieszkują różne obszary                           

z drzewami, gniazdują bowiem w dziuplach; mogą to być lasy, zadrzewienia, ogrody czy 

parki miejskie. Poza sezonem lęgowym zamieszkują różnorodne środowiska. Nie występują 

w górach. Są wszystkożerne. Zjadają owoce i nasiona, jak i bezkręgowce. Składają od 3 do 8 

jaj, które wysiadują 2 tygodnie. Młode są w pełni opierzone po około 3 tygodniach,                             

po kolejnych 4–10 dniach stają się samodzielne. Szpaki żerują stadami, podobnie też migrują. 

Największe stada tworzą zimą. Do naturalnych wrogów szpaków w Europie należą: kobuzy, 

jastrzębie  i krogulce. 

 

Domek szpaka - dziupla 



Spróbujcie odpowiedzieć na następujące pytania: 

1. Jakie zwierzęta wykluwają się z jaj? 

2. Co zapamiętaliście z poznanych wiadomości o szpaku? 

3. Skąd dokąd prowadzi droga ptaków wracających do nas wiosną? 

4. Jaki jest twój ulubiony ptak wracający do Polski wiosną? 

Na wszystkie pytania zadawane przez rodzica staraj się odpowiadać całymi zdaniami.  

 

Krata pracy z fioletowej książki str. 68: czytanie nazw ptaków z pierwszego rzędu i 

odszukiwanie w drugim i trzecim rzędzie takich samych wyrazów, kolorowanie ich tak 

samo jak we wzorze. 

 

Część II  

"Wiosenne porządki"- robienie wiosennych porządków razem z rodzicami w domu 

(wycieranie kurzy, odkurzanie, układanie, pomoc przy myciu okien, pomoc przy wieszaniu 

firanek itp.  lub ogrodzie w ogrodzie (grabienie liści, patyków, gałązek; zbieranie drobnych 

kamyków, spulchnianie ziemi na grządkach, sadzenie pierwszych kwiatków). 

  

Część III  

Zabawa ruchowa „ Wiosenne porządki” - usprawniająca motorykę dużą oraz kreatywność. 

Można podczas zabawy wykorzystać muzykę, polecam "Wiosna" Antonio Vivaldi.  

 

A. Vivaldi "Wiosna" 
https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI 

 

 

Zabawa polega na tym, że dziecko porusza się przy muzyce w dowolnych kierunkach, a kiedy muzyka 

milknie naśladuje pracę w ogrodzie, której nazwę podaje rodzic. Można zastosować maksymnie                  

7 powtórzeń.  al 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI


Zabawa plastyczna „Wiosenne słońce” – potrzebne są trzy kartki papieru:  żółta, 

pomarańczowa i biała, dziecko wydziera z papieru żółtego i pomarańczowego Kało i paski                

a następnie przykleja je na papier biały odwzorowując słońce.  

 

Miłej zabawy :) 

                                                                                                            

Powodzenia !!! 

Paulina Kozłowska i Danuta Czechowska. 

 


