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KUBUŚ PUCHATEK I PRZEDSZKOLAKI  

WITAJĄ POWRACAJĄCE WIOSNĄ PTAKI 

 

 

Nasze Drogie Przedszkolaki to już WIOSNA – „mówią” ptaki.  

Bądź z przyrodą za pan brat, by piękniejszy był ten świat. W domu czas spędzacie, 

o przedszkolu pamiętacie, bo być przedszkolakiem nie łatwa sprawa, przed Wami 

zadania do wykonania.  

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI DLA DZIECI 3 – 4 LETNICH 

od 30.03.2020r. do 03.04.2020r. 

(Temat kompleksowy: „WIOSENNE POWROTY”) 

• Pooglądajmy albumy o ptakach; 

• Porozmawiajmy na temat ptaków powracających do Polski wiosną; 

• Zróbmy pracę plastyczną: bocian wg własnego pomysłu; 

• Zobaczmy „Wędrówki Skrzata Borówki” – odc.. 3 – „Łąka” (youtube) 

• Podzielmy na sylaby nazwy ptaków: bocian, skowronek, słowik, żuraw, 

szpak, czajka, jaskółka 

• Poznajmy cykl rozwojowy żaby (skrzek – kijanka-dorosła postać): 

prezentacja multimedialna „Życie żaby” (youtube) 

• Zróbmy pracę plastyczną: żaba wg własnego pomysłu 

• Przesłuchajmy piosenki o gigu rac DrobNutki (youtube) 

• Zróbmy eksperyment plastyczny: Jak powstają kolory? (żółtą farbę 

połączmy z niebieską; żółtą z czerwoną; niebieską z czerwoną); 

• Porozmawiajmy na temat treści opowiadania A. Widzowskiej „Powrót 

bociana”; 

• Porozmawiajmy na temat treści opowiadania: „Jak kijanka żabą się stała” 
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Powrót bociana – opowiadanie A. Widzowskiej 

Olek pojechał na kilka dni do babci i dziadka. Pogoda była piękna, 

 a w powietrzu czuło się zapach nadchodzącej wiosny. Nadchodził czas powrotu 

ptaków, które odleciały do ciepłych krajów. 

- Widzisz, co jest na dachu stodoły u sąsiada? – zapytał dziadek. 

- Jakieś gałęzie. Dlaczego są tak wysoko? – zapytał chłopiec. 

- To jest gniazdo bociana. 

- Dziadku, tam nikogo nie ma. 

- Jego mieszkańcy na pewno są teraz na łące i szukają pożywienia. 

- Szkoda, że nie mamy wysokiej drabiny. Ja bym tam wszedł – powiedział 

chłopiec. 

- Mogłyby się nas wystraszyć i opuścić gniazdo. Nie wolno przeszkadzać 

ptakom.  

- Nie widać ani jednego bociana. Może zostały w Afryce? 

- Z pewnością wróciły. Wkrótce z jajek wyklują się małe bocianiątka. A może 

nawet już się wykluły. 

- I one tez kiedyś odlecą? 

- Tak, kiedy trochę podrosną i nabiorą sił. 

- Ja bym tak nie umiał, chociaż już urosłem – stwierdził Olek. 

- Ja też nie – odparł ze śmiechem dziadek. – Brakuje nam skrzydeł. 

- I dziobów – dodał chłopiec. 
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Po drodze dziadek opowiadał Olkowi i ptakach, które odlatują przed nastaniem 

zimy, i wymienił czajki, jerzyki, słowiki, szpaki, skowronki, żurawie, jaskółki i 

bociany. 

-Jerzyki? – zdziwił się chłopiec. – Przecież jeże nie latają! 

- Jerzyki to gatunek ptaków. Tylko nazwa jest podobna, choć inaczej się je 

zapisuje. 

Nagle nad ich głowami przeleciał bocian, a potem drugi. Wylądowały prosto  

w gnieździe. 

- Miałeś rację, dziadku! – zachwycił się Olek. – już są. Skąd wiedziałeś? 

- Wczoraj słyszałem ich klekotanie: kle, kle, kle. 

- Kle, kle, kle! – powtórzył Olek. 

Po powrocie do domu babcia poczęstowała ich pyszną szarlotką, a kiedy 

usłyszała historię o bocianach, od razu znalazła kolorową książkę i przeczytała 

Olkowi wierszyk: 

Kle, kle 

Klekotaniem zbudził bociek 

całe gniazdo swoich pociech. 

Kle, kle dzwoni w ptasich główkach 

niczym głośna ciężarówka!  

- Znowu tatko tak klekoce, 

że zarywa boćkom noce? 

Czemu tatuś nasz kochany 

taki dziś rozklekotany? 

Bocian skrzydłem dziób zasłania, 

sen miał nie do wytrzymania! 

- Ach, obudźcie mnie już, błagam, 

bo was chciała połknąć żaba! 
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„Jak kijanka żabką się stała”- opowiadanie w oparciu 

o tekst Wandy Chotomskiej 

 
 

Nad stawem w wysokich trzcinach mieszkała żabia rodzina: tata-żabka, mama-

żabka oraz siwa żabka-babka. Co robili? Pływali. Jak mówili? Kumkali.  

W tej rodzinie kiedyś z ranka urodziła się kijanka: czarna, mała, z tyłu ogon, 

niepodobna do nikogo, ni to ryba, ni to żaba. Co wyrośnie z tego szkraba? 

Tata co dzień przed śniadaniem dyrygował żab kumkaniem. Lecz kijanka nie 

kumkała. A dlaczego? Bo nie chciała. 

- Czemu nie chcesz śpiewać? Powiedz? 

- Ja chcę śpiewać, lecz jak słowik. 

Tata-żaba z mamą-żabką co dzień w wodzie pływał „żabką”. A kijanka biedna 

płacze: 

- Ja chcę pływać, lecz inaczej. 

Aż nareszcie kiedyś z ranka odmieniła się kijanka. Nie wiadomo, w którą stronę 

uciekł czarny jej ogonek. Wdzięcznie w wodę dała nurka, spadła z córki żabia 

skórka. 

Odtąd tak, jak inne żabki miała cztery zręczne łapki i jak liść zielony fraczek. 

Głośno kumka, pięknie skacze i codziennie pływa „żabką” z tatą, mamą oraz 

babką. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI DLA DZIECI 5 – 6  LETNICH 

od 30.03.2020r. do  03.04.2020r. 

(Temat kompleksowy: „WIOSENNE POWROTY”) 

Zadania z zakresu poznawania przyrody: 

1. Obserwowanie zachowania ptaków w ogrodzie. Rozpoznawanie znanych 

dzieciom gatunków. Odnajdywanie zdjęć ptaków w albumie poświęconym 

ptakom lub w źródłach TI. Dzieci obserwują ptaki w ogrodzie. Nazywają znane 

gatunki. Wskazują na te ptaki, które dopiero do nas przyleciały 

2. Obserwowanie zachowania wróbli w ogrodzie. Swobodne wypowiedzi dzieci 

na temat: O czym myśli wróbelek? Dzieci obserwują zachowanie wróbli  

w ogrodzie. Słuchają ich głosu. Zastanawiają się, o czym może myśleć siedzący 

na gałęzi wróbelek. 

 

3. Słuchanie ptasich koncertów. Rozpoznawanie ptaków po głosach. Dzieci 

przysłuchują się w ogrodzie ptasim koncertom. Starają się rozpoznać ptaki po 

głosie. Naśladują głosy ptaków. 

Rozwijanie mowy i myślenia: 

1. Słuchanie wiersza K. Datkun-Czerniak Ptaszek opowiada. 

Poznawanie drogi, którą pokonują ptaki podczas swoich wędrówek. Praca z mapą. 

Wyjaśnienie roli ptaków w życiu człowieka. 

 

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! 
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2. Zapoznanie z popularnymi przysłowiami związanymi z ptakami. Wyjaśnianie 

ich znaczenia. 

 

Rodzic  zapoznaje dziecko z przysłowiami, które są związane z ptakami.  

Prosi o ich wyjaśnienie. Uzupełnia wypowiedzi dziecka. 

 

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. 

 

3. Zabawa w wymienianie nazw ptaków na pierwszą głoskę. Np.: „Wymień 

nazwę ptaka na głoskę „b” (przykłady: bocian, kukułka, jaskółka, gęś, kaczka) 

Zabawy matematyczne: 

1. Narysuj 4 gniazda, w pierwszym gnieździe 4 ptaki, w drugim 5, w trzecim 5  

a w czwartym 9. Porównaj w którym gnieździe jest najmniej ptaków,  w którym 

najwięcej ptaków, i gdzie jest tyle samo. 

2. Policz ile jajek jest w lodówce. 

3. Zabawa „kukułka” –rodzic naśladuje wydawane dźwięki kukułki, dziecko liczy 

ile razy usłyszało dźwięki; zamiana ról. 

4. Wycinanie z kartek, starych gazet trójkątów różnej wielkości. Określenie różnic 

między nimi. Przeliczanie i porównywanie, których więcej-mniej. 

5.Przeliczanie w zakresie 10 ptaków za oknem, w ogrodzie 

6.Porównywanie liczebności ptaków różnych gatunków 

7. Szukanie i utrwalanie figur geometrycznych w przedmiotach codziennego 

użytku 

 

Zadania plastyczne 

•    Kreatywne rysowanie. Dziecko otrzymuje białą kartkę z 

narysowanym  trójkątem. Zadaniem dziecka jest przekształcić trójkąt  w obrazek 

wybranego przez siebie ptaka. 

•     „Bocian” – dzieci rysują na kartkach sylwetę bociana, następnie formują 

małe kulki z bibuły i wypełniają nimi wnętrze sylwety. Na koniec dorysowują 

słońce, chmury, trawę. 
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•    Kolorowe odbitki. Zagnij z dziećmi kartki na pół. Rozłóżcie je ponownie i na 

jednej połówce kartki zróbcie kilka kolorowych plam. Następnie złóżcie kartki, 

odciskając wzór na drugiej stronie. I co powstało? Możecie zgadywać. 

•    „Ślimak” – dziecko lepi z plasteliny lub ciastoliny ślimaka. 

•    „Kolorowy wazon” Dziecko umieszcza w wazonie kilka znalezionych 

podczas spaceru gałązek, przelicza je, a następnie ozdabia wyciętymi z 

kolorowego papieru listkami i kwiatkami. 

 

Zadania muzyczne: 

•    Słuchanie dowolnej piosenki o bocianie, rozmowa z dzieckiem na temat 

tekstu piosenki, wyjaśnienie znaczenia niezrozumiałych słów. 

•     Wykonanie ciekawych instrumentów z rolek po papierze, butelek, 

pojemnikach po jogurtach lub innych materiałów. 

•    Słuchanie odgłosów ptaków i ptasich koncertów podczas spaceru, 

rozpoznawanie ich i próba naśladowania. 
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PATRZYMY, OBSERWUJEMY, WIDZIMY 

- CZYLI ZABAWY ROZWIJAJĄCE ZMYSŁ WZROKU 

ŚMIESZNE MINY- ( Materiał potrzebny do zabawy; lustro, papier do wyboru: ołówek, kredka, 

farba ) 

Spontaniczne zabawy przy lustrze typu „Robienie śmiesznych min”. Spontanicznie 

wykorzystujemy w zabawie upodobania dzieci w strojeniu grymasów. Odkrywamy, że przy 

pomocy mimiki można doskonale wyrazić uczucia ( jestem smutny, wesoły, zły, poważny, 

komiczny).Odgadujemy i próbujemy naśladować różne miny. Na koniec rysujemy je na 

papierze kredką, ołówkiem lub farbami.  

 

NASZE OCZY- (Materiał potrzebny do zabawy; lupy lub powiększające lusterko, pędzle, 

farby, papier) 

Siedząc przy stole z dzieckiem zadajemy pytanie: „Czy wiesz jakiego koloru są Twoje oczy ?”. 

Wykorzystując lusterko, szkło powiększające obserwujemy oczy wraz z dzieckiem.  

Nie określamy tylko koloru!  Próbujemy rozróżnić źrenicę, tęczówkę, powiekę, rzęsy, brwi- 

nazywamy wszystko z czego składa się oko- dokładnie oglądamy przez lupę. Sprawdzajcie u 

siebie nawzajem kolor oczu. Dzięki tym dokładnym obserwacjom dziecko uświadomi sobie z 

czego składa się oko. Wyjaśnij dziecku jaką funkcję pełni powieka, rzęsy, brwi. Następnie weź 

kartkę papieru i namaluj oko (pamiętaj o jego  wszystkich częściach) , użyj do tego farb, mieszaj 

kolory, bowiem kolor oczu nie jest taki sam jak farb  w pojemniku.  

 

RÓB TO CO JA – ( Materiał potrzebny do zabawy; lustro , dowolna muzyka) 

Stojąc przed lustrem wykonujemy różne ćwiczenia gimnastyczne w rytm muzyki. Rodzic 

demonstruje ruchy, a dziecko je naśladuje. Tworzymy różne kombinacje kroków; w biegu, 

ruchy ramion i głowy, kombinacje na siedząco, na klęczkach, w pozycji siedzącej. Wszystkie 

te ćwiczenia wymagają głębokiej koncentracji i dokładnych obserwacji, aby mogły zostać 

wykonane możliwie jak najdokładniej w zwierciadlanym odbiciu. 

 

TATA I JA czyli WALIZKA Z NARZĘDZIAMI- (Walizka z dużą ilością narzędzi  taty czyli 

gwoździe, śrubki, nakładki, kołki, śrubki) 

Rozpakowanie walizki z narzędziami to prawdziwa frajda nie tylko dla chłopców, ale i dla 

dziewczynek. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się narzędzia z kablami elektrycznymi, 

tak jak np. lutownica i wiertarka;  śruby  sprawdzają się w ćwiczeniach manipulacyjnych; 

nakręcając i odkręcając nakrętkę palcami . Nazywajcie narzędzia i zademonstrujcie działanie 

swoim pociechom. W ten sposób możecie  zgłębić szczególne zainteresowania  swoich dzieci, 

a także ciekawie spędzić ten wolny czas .  
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ZABAWY ROZWIJAJĄCE OBIE PÓŁKULE MÓZGOWE: 

 MÓZG SIĘ NIE MĘCZY, IM WIĘCEJ PRACUJE - TYM LEPIEJ PRACUJE 

 ( każdy nowy ruch powoduje nowe zadanie dla pamięci, koncentruje uwagę na zadaniu) 

FIGA-KCIUK (prawa ręka pokazuje figę, lewa zaciska cztery palce, kciuk podniesiony, 

wykonujemy ćwiczenie naprzemiennie- prawa pokazuje kciuk, lewa figę; gdy opanujemy 

ruchy, powtarzamy je coraz szybciej) 

NOS-UCHO(prawa ręka łapie za nos lewa za prawe ucho-kilkakrotnie powtarzamy i coraz 

szybciej) 

PIŁKA( lewa ręka robi kółka w przód, druga ręka kółko w tył „gładzenie piłki”) 

DNI TYGODNIA ( wdechy nosem do soboty wydech ustami na niedzielę) 

LOKOMOTYWA( jedna ręka wysuwa się do przodu, druga podnosi się  w górę  

i zmiana –ruchy posuwiste) 
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Z KUBUSIEM W INTERNECIE WIELE SIĘ DOWIECIE 

KOLEŻANKO I KOLEGO UCZ SIĘ JĘZYKA ANGIELSKIEGO -  

PROPOZYCJE STRON INTERNETOWYCH 

Birds  

https://www.youtube.com/watch?v=Y2KuD6Z8m4Y  

How do birds fly?  

https://www.youtube.com/watch?v=L-e5RzF8tcg  

Flap your wings  

https://www.youtube.com/watch?v=VaARSaHa5GA  

Little Robin Redbreast*  

https://www.youtube.com/watch?v=LormeVxHyQ4 (5-6 latki) 

(*Drozd wędrowny – gatunek ptaka z rodziny drozdowatych. Rozpowszechniony na obszarze 

prawie całej Ameryki Północnej. Do Europy zalatuje wyjątkowo. W Polsce niestwierdzony) 

5 little ducks  

https://www.youtube.com/watch?v=pZw9veQ76fo 

5 little birds  

https://www.youtube.com/watch?v=Ov-DhrJy7ZI 

Bug’n roll  

https://www.youtube.com/watch?v=7xyXB8_BetQ 

ZAPRASZAMY DO NAUKI PRZEZ ZABAWĘ! 

- Eksperymenty w domu na www.kopernik.org.pl 

- Gry edukacyjne dla przedszkolaków (nauka pisania na klawiaturze, słowne zabawy, bajki i 

ćwiczenia grafomotoryczne) na www.pisupisu.pl 

- Kolorowanki, gry online, zagadki, szlaczki, piosenki, literki na stronie 

www.domowyprzedszkolak.pl 

- Zabawy – gry matematyczne dla zerówki na www.matzoo.pl 

- Układanie puzzli, rozwiązywanie rebusów, quizy i ciekawostki w witrynie Ministerstwa 

Środowiska dla dzieci – www.dzieci.mos.gov.pl oraz www.nauczyciele.mos.gov.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2KuD6Z8m4Y
https://www.youtube.com/watch?v=L-e5RzF8tcg
https://www.youtube.com/watch?v=L-e5RzF8tcg
https://www.youtube.com/watch?v=VaARSaHa5GA
https://www.youtube.com/watch?v=LormeVxHyQ4
https://www.youtube.com/watch?v=pZw9veQ76fo
https://www.youtube.com/watch?v=Ov-DhrJy7ZI
https://www.youtube.com/watch?v=Ov-DhrJy7ZI
https://www.youtube.com/watch?v=7xyXB8_BetQ
http://www.kopernik.org.pl/
http://www.pisupisu.pl/
http://www.domowyprzedszkolak.pl/
http://www.matzoo.pl/
http://www.dzieci.mos.gov.pl/
http://www.nauczyciele.mos.gov.pl/

