
Temat kompleksowy: Witaj wiosno! 

Temat dnia: Witamy powracające ptaki.  

Wiosna jest czasem wielu zmian. Po zimowym uśpieniu przyroda na nowo budzi 

się do życia – wiele ptaków powraca z ciepłych krajów, a starzy znajomi, obecni 

z nami cały rok, teraz zajęci są wiosennymi śpiewami. Zaczynają 

wyłaniać się pierwsze kwiaty, na drzewach pojawiają się liście. Ze swoich kryjówek 

wychodzą również, ośmielone ciepłym powietrzem, owady. 

 

1. Proszę przeczytaj wiersz i porozmawiaj z dzieckiem o jego treści  

Przykładowe pytania: jakie ptaki przylatują do nas na wiosnę? Czy znasz inne oprócz wymienionych  

w wierszu? 

 

 



2. Czas na zagadkę: 

„Przybył z ciepłych krajów, 

w czerwonych trzewikach. 

Gdy go ujrzy żabka, 

do wody zmyka” (Bocian) 

 

3. Po rozwiązaniu zagadki zachęcamy do obejrzenia wywiadu z bocianem, który opowie 

Wam o swoim pobycie w ciepłych krajach. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PMUUm7Xx-Fw 

 

4. „Ptaki do gniazd”- zabawa ruchowa.  

Prosimy zbudujcie sobie gniazda (gniazdem mogą być np. kapcie). Prowadzący (rodzic lub dziecko) 

włącza dowolną piosenkę (zachęcam do wykorzystania piosenki „Ogłaszają ptaki wiosnę” link 

znajdziecie poniżej) wszyscy siedzą w swoich gniazdach, świergoczą. Na hasło prowadzącego 

„ogłaszają ptaki wiosnę” lub w trakcie refrenu uczestnicy zabawy wylatują z gniazd, swobodnie 

poruszają się po pokoju. Kiedy refren się skończy  lub na hasło „ptaki do gniazd” szybko wracają do 

gniazd i kucają. Dla urozmaicenia zabawy zachęcam do zabierania gniazd, komu nie uda się po 

umownym sygnale lub dźwięku wskoczyć do gniazda – odpada.  

„Ogłaszają ptaki wiosnę” –piosenka  

https://www.youtube.com/watch?v=DqNDn9NdL34 

5. Po takim wysiłku zapraszamy na seans. Zasiądźcie wygodnie i posłuchajcie: 

 Film „Sekretne życie ptaków” cz.3 

https://www.youtube.com/watch?v=66CU83dBEaM 

 Film „Sekretne życie ptaków” cz. 4 

https://www.youtube.com/watch?v=2R_YAS_kvxo 

 

6. Jaskółka - zapraszamy do wykonania przestrzennej pracy plastycznej.   

Szablon w załączniku „Jaskółka” lub do stworzenia prac z Origami 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PMUUm7Xx-Fw
https://www.youtube.com/watch?v=DqNDn9NdL34
https://www.youtube.com/watch?v=66CU83dBEaM
https://www.youtube.com/watch?v=2R_YAS_kvxo


7. Gra planszowa – zapraszamy do wspólnej zabawy. Do wyboru dwie gry „Powrót ptaków” oraz 

„Co to za ptak?” . Plansze wraz z instrukcją znajdziecie w załącznikach.   

8. „Ptaki przylatujące na wiosnę do Polski” – prezentacja multimedialna. Wiosną ptaki poszukują 

miejsc, w których mogłyby zbudować gniazda.  Jeśli chcesz rozpoznawać ptaki po świergotaniu 

lub ciekawi Cię jak wyglądają ich pisklaki i gniazda obejrzyj prezentację. Na zakończenie QUIZ 

multimedialny dla małego przyrodnika. Ważne, by wraz z prezentacją pobrać załączone pliki 

dźwiękowe. W przeciwnym razie nie będzie działać poprawnie. 

Będzie nam bardzo miło, jeśli napiszecie lub pokażecie (przedszkole127grupa4@gmail.com), jak 

Wam poszło?  Powodzenia! 

 

Pięciolatki w wolnej chwili zachęcamy do rozwiązania zadań z Książki nr 3 str. 24 

Sześciolatki w waszej teczce „Wycinanka” znajdziecie zadanie do wykonania tj. Kalendarz pogody. 
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Gra planszowa „Co to za ptak?” 

 

 

 

 

 



 


