
WIOSENNE POWROTY

1. Słuchanie opowiadania Hanny Zdzitowieckiej „Gdzie budować
gniazdo?”

–  Nie  ma  to  jak  głęboka  dziupla!  Trudno  o  lepsze  i  bezpieczniejsze
mieszkanie dla dzieci – powiedział dzięcioł.

– Kto to widział, żeby chować dzieci w mroku, bez odrobiny słońca – 
oburzył się skowronek.

– O, nie! Gniazdko powinno być usłane na ziemi, w bruździe, pomiędzy 
zielonym, młodym zbożem. Tu dzieci znajdą od razu pożywienie, tu skryją 
się w gąszczu…

– Gniazdo nie może być zrobione z kilku trawek. Powinno być ulepione
porządnie z gliny,  pod okapem, żeby deszcz dzieci  nie zmoczył.  O,  na
przykład nad wrotami stajni czy obory – świergotała jaskółka.

–  Sit,  sit  –  powiedział  cichutko  remiz.  –  Nie  zgadzam  się  z  wami.
Gniazdko w dziupli? Na ziemi? Z twardej gliny i przylepione na ścianie? O,
nie!  Spójrzcie  na  moje  gniazdko  utkane  z  najdelikatniejszych  puchów i
zawieszone na wiotkich gałązkach nad wodą! Najlżejszy wiaterek buja nim
jak kołyską...

– Ćwirk! Nie rozumiem waszych kłótni – zaćwierkał stary wróbel.
– Ten uważa, że najbezpieczniej w dziupli,  tamtemu w bruździe łatwo

szukać ukrytych w ziemi owadów. Ba, są nawet ptaki budujące gniazda
tylko  w  norkach,  w  ziemi  albo  wprost  na  wodzie… Ja  tam nie  jestem
wybredny w wyborze miejsca na gniazdo. Miałem już ich wiele w swoim
życiu.  Jedno zbudowałem ze słomy na starej  lipie,  drugie – pod rynną,
trzecie... hm...
trzecie  po  prostu  zająłem  jaskółkom,  a  czwarte  –  szpakom.  Owszem,
dobrze  się  czułem w  ich  budce,  tylko  mnie  stamtąd  wyproszono  dość
niegrzecznie. Obraziłem się więc i  teraz mieszkam kątem u bociana. W
gałęziach, które poznosił na gniazdo, miejsca mam dosyć, a oboje bocia-
nostwo nie żałują mi tego kącika.

• Rozmowa na temat opowiadania.

−  Które ptaki rozmawiały o gniazdach?
−  Jakie gniazdo zachwalał dzięcioł, a jakie skowronek?
−  Jakie gniazdo zachwalała jaskółka, a jakie remiz?
−  Co powiedział wróbel na temat gniazd?
−  Z czego ptaki robią gniazda?



2.  Określanie budowy ptaków 

               



 wyszukiwanie różnic i podobieństw między gniazdami.

  

 

                                                                 

   3.    Zabawa „Jestem bocianem” - ćwiczenia ortofoniczne
Dziecko naśladuje ruchem i głosem bociana, o którym opowiada 
Rodzic.
Bocian chodzi powoli po łące, czasem dotknie czegoś dziobem. 
Następnie zatrzymuje się, staje na jednej nodze i wypatruje. Czatując, 
czasem porusza dziobem, piórami, zaklekoce głośno. Myśli: „Nie ma 
nic smacznego, są tylko żaby, a jednak lepszy rydz niż nic” i łapie żaby. 
Potem odlatuje do swojego starego gniazda, które ma od lat.                 



4.   Słuchanie wiadomości na temat bociana.

Bocian biały zamieszkuje tereny trawiaste, stepy, sawanny, tereny 
uprawne blisko zbiorników wodnych, bagienne, wilgotne lub okresowo 
zalewane łąki i pastwiska, okolice jezior i laguny. Lubi rozproszone 
drzewa, na których może gniazdować lub nocować. Występuje głównie 
na nizinach, rzadko na wyżynach. Bocian unika terenów zimnych, o 
częstych opadach atmosferycznych, obszarów wysoko położonych i o 
gęstej roślinności. W przeciwieństwie do bociana czarnego, nie unika 
siedzib ludzkich i często gnieździ się nawet w środku wsi lub w małych 
miastach. Bocian ma upierzenie białe, z wyjątkiem czarnych lotek i 
ogona. Nogi i dziób są czerwone. Szyję ma długą, w locie wyciągniętą 
do przodu. Młode ptaki mają czarny dziób. Pisklęta są pokryte białym, 
gęstym puchem. Bociany zakładają duże, koliste gniazda z warstwowo 
ułożonych gałęzi, poprzetykanych skośnie witkami. Wyściółka jest dość 
obfita – ze słomy, torfu, niekiedy z dodatkiem papieru i szmat. 
Umiejscowione są one zwykle na drzewie, w bezpośredniej bliskości 
siedzib ludzkich, lub na różnych budowlach (na dachu budynku 
mieszkalnego lub gospodarczego, w ruinach wysokich budynków, na 
nieczynnych kominach fabrycznych, pylonach, słupach telegraficznych, 
stogach). Bocian składa jaja pod koniec kwietnia (od 1 do 7). Jest 
ptakiem mięsożernym. Żywi się owadami, głównie pasikonikami i 
chrząszczami, ale również jaszczurkami, wężami, pisklętami i małymi 
zającami. W latach obfitujących w myszy i norniki zjada prawie 
wyłącznie te gryzonie, przez co jest ptakiem pożytecznym z punktu 
widzenia rolników. 



5.   Wprowadzenie litery F, f dużej i małej, drukowanej i pisanej
      na wyrazach farby, Franek.

Rodzic mówi dziecku: 

„Olek i Ada postanowili odwiedzić swojego kolegę Franka i opowiedzieć mu o 
tym co zobaczyli. Franek dostał właśnie farby od mamy i zastanawiał się co 
namalować?”
 

                          
 

• Analiza i synteza słuchowa słowa farby  / dzieci dzielą słowo farby na 
sylaby i na głoski i przeliczają je /

          
 

                             far                           by
   

                       Wymawianie kolejnych głosek: 

                              f – a – r – b – y 
 
     Wyróżnienie pierwszej głoski w wyrazie,ostatniej, w  
    środku. Dziecko wymienia inne słowa, w których głoskę f 
słychać na początku (futro, flaga, fasola…), w środku słowa 
(agrafka, alfabet, wafle…).                                                        

• Układanie modelu wyrazu z cegiełek niebieskich – 
spółgłoski i czerwonych - samogłoski

                  

                       f           a           r           b          y       
                                       farby



• Pokazanie małej i wielkiej, drukowanej i pisanej litery 

                              f, F 
                                         

          

            Kreślenie palcem litery f, F w powietrzu, na stoliku, na
              plecach rodzica, z otwartymi i z zamkniętymi oczami.

 6. Ćwiczenia grafomotoryczne









 
 



       
7. Zabawy przy piosence Wołanie wiosny. 

Nauka piosenki

1.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.

2. Na gałązkach pierwsze pąki,
a na pąkach pierwsze bąki.
Żabki skaczą, a skowronek
śpiewa jak srebrzysty dzwonek.

Ref. Zielona wiosenka nas woła,
zielona panienka wesoła.
W oczy świeci nam
złotym słońcem
i rozrzuca kwiaty pachnące.

3. Na spacerze zobaczymy,
czy już nigdzie nie ma zimy.
Teraz wiosna rządzić będzie,
z czego bardzo się cieszymy!

Ref. Zielona wiosenka nas woła,
zielona panienka wesoła.
W oczy świeci nam
złotym słońcem
i rozrzuca kwiaty pachnące.



8. Zabawa Cicho – głośno – wyrabiająca szybką reakcję na zmiany
 dynamiczne.

nagranie piosenki Wołanie wiosny  
https://www.youtube.com/watch?v=FEO3PhEDwgs

Dzieci  maszerują w rytmie nagrania piosenki.  Podczas przerwy w
nagraniu rodzic wypowiada szeptem tekst refrenu piosenki. Dziecko
na palcach po cichu skrada się w dowolnych kierunkach.

9. Zagadki

Pióra biało-czarne, Już po lesie kuka,
buciki czerwone; gniazdka sobie szuka.
uciekają przed nim żabki,                         Jak znajdzie, podrzuca jaja,
bardzo przestraszone. niech inni je wygrzewają.

(bocian)                                                                 (kukułka)

Wiosną do nas przyleciała Śpiewa wysoko
ta ptaszyna czarna, mała. piosenki do słonka,
Murować się nie uczyła, głos ma podobny
ale gniazdko ulepiła. do drżenia dzwonka. 

(jaskółka)                                                                (skowronek)

9. Ćwiczenia matematyczne 
           Uzupełnij działania matematyczne. Oblicz i wpisz prawidłową
           cyfrę. Skreśl odpowiednią liczbę elementów.. W którym zadaniu 
            jest ich za mało? - popraw i dorysuj.

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


              



  





  



10. Praca plastyczna „Bocian”

    lub

    
                       Dobrej zabawy życzy pani Jola i pani Ola.    
                                          Serdecznie Was pozdrawiamy!



  


