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Dzień dobry  !!! 

 

Witamy Was wiosennie!! 

Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji artystycznej. Mają na celu bogacenie i utrwalenie 

wiadomości na temat wiosny, rozwijanie sprawności manualnej i ruchowej.  

Przygotujcie : kartę pracy, klej, nożyczki, kredki, niezbędne będą też wasze chęci i uśmiech na twarzy  

 Miłej zabawy!! 

 

Cześć I: 

1.  Wiosna… 

W marcu się zaczyna, gdy się kończy zima.  

Przyjdzie z wiatru ciepłym wiewem, z pięknem kwiatów,  

z ptaków śpiewem.  

2. Na początek kilka ciekawostek związanych z ptakami, które kojarzą nam się z wiosną.  

 

Pierwszy wita wiosnę skowronek radosnym i głośnym śpiewem. 

Gniazdo ma między skibami ziemi. Odżywia się owadami i nasionami   

 Skowronek 

 

 

 

 

 

 



Jaskółka przylotem zwiastuje wiosnę. Z gliny, błota i śliny buduje nad oknem lub pod dachem swoje 

gniazdo. Pożywieniem jaskółek są owady schwytane w locie. 

Jaskółka 

 

 

Bocian wraca do swojego gniazda, lecz często musi je budować od nowa .Zakłada je na stodołach lub 

wysokich drzewach. Odżywia się żabami, myszami i pasikonikami.  

 

 

 

 

 

 



Szpak przylatuje wczesną wiosną. Często odszukuje swoje budki lęgowe lub dziuple. Przynosi gałązki i 

siano. Zakłada w nich gniazdo. Zjada owady, dżdżownice, czereśnie.  

 Szpak 

 

Wilga jest nieco większa od szpaka. Wilgi latają szybko i falistym torem. To ptak płochliwy, rzadko 

schodzący na ziemię.  

 Wilga 

 

Kukułka 

Samiec po przylocie na tereny lęgowe rozpoczyna w maju najczęściej, bardzo charakterystyczne i 

powszechnie znane, 2- lub 3-sylabowe kukanie „kukuku”, które jest pieśnią godową. Od tego odgłosu w 

wielu krajach wzięła się nazwa gatunkowa ptaka. Gdy jest zdenerwowany okrzyk przechodzi w 

„hahhahhah”. Ten odgłos podobny do śmiechu jest głównym głosem samicy, która nie kuka.  

 Kukułka 

 



3.  „Wesoła wilga” - praca plastyczna. 

 Przygotujcie : kartę pracy, kle j, nożyczki, kredki. 

Wytnijcie z karty pracy rysunek wilgi, pokolorujcie rysunek kredkami w odpowiednich kolorach. Jako wzór 

może posłużyć Wam fotografia wilgi.  Natnijcie rysunek w zaznaczonych miejscach i złóżcie według 
instrukcji, następnie sklejcie głowę ptaka i gotowe. 

 

 



 

 

 

 



Część II 

1.  A teraz troszkę się poruszamy  Ćwiczenia gimnastyczne, mające na celu rozwijanie świadomości 
własnego ciała.  

•• Wirujący bączek – dzieci ślizgają się w kółko na brzuchu, a następnie na plecach.  

•• Chowamy się – w siadzie, przyciągają kolana do głowy, chowają głowy; rozprostowują się  

do pozycji leżącej.  

•• Gorąca podłoga – biegają z wysokim unoszeniem kolan.  

•• Na szczudłach – chodzą na sztywnych nogach.  

•• Ugniatamy podłogę – w leżeniu na plecach, wciskają wszystkie części ciała w podłogę.  

Zdobywanie pewności siebie i poczucia bezpieczeństwa w otoczeniu.  

2. Wykonaj zadania. Karta pracy (fioletowa książka) cz. 3, s. 63, 65, 66 (link do pobrania) 

.https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-3/mobile/index.html#p=65 

3. Zabawa relaksacyjna – Ptasie gniazdo. (link do pobrania) 
Ptasie-gniazdo.mp3

 

A teraz przygotujcie sobie  wygodne poduszki lub koce, które będą wam służyły jako gniazdo. Wsłuchajcie 

się w melodię i spróbujcie wykonać polecenia.  

– Nasze przytulne, ciepłe gniazdo jest bardzo wysoko na drzewie i wiatr kołysze nim delikatnie.  

W gnieździe mieszkają mama bocianowa i małe bocianie pisklęta. Wiatr dmie coraz mocniej.  

Nagle gniazdo się przewraca, a wy, małe pisklęta, musicie rozłożyć skrzydełka i machać nimi,  

aby nie spaść na ziemię. Rozłóżcie szeroko ramiona i latajcie po sali, mówiąc: kle, kle, kle… dopóki  

nie naprawię gniazda i z powrotem was do niego nie przyprowadzę.  

– Teraz znów siedzimy w naszym ciepłym gniazdku i łagodnie się kołyszemy.  

Ojej, nadchodzi burza! Nagle nasze gniazdo znów się przewraca. Rozłóżcie skrzydełka  

i latajcie po sali, powtarzając przy tym: kle, kle, kle… Mocno poruszajcie swoimi skrzydełkami,  

aby stały się silne. Chcę naprawić gniazdo i zanieść do niego wszystkie pisklęta. Teraz znowu  

możemy wszyscy razem siedzieć w ciepłym domku. Widzę, że moje małe bocianki umieją już 

latać… Rozwińcie swoje skrzydełka, pofruńcie i przylećcie teraz do gniazda same.  

 

Życzymy Wam miłego dnia!!!! 

Nauczyciele: Ewa Bienias i Milena Kurpiewska 
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