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Powroty ptaków 

 

1.  Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę. 

Dziecko wykonuje ćwiczenia przed lusterkiem, powtarzając je kilkakrotnie: 

Fruwający ptak – dziecko dotyka czubkiem języka za górnymi i za dolnymi zębami, tak jak 

ptak, który siada na gałęzi drzewa i na ziemi. 

Dziobek ptaka – dziecko wypycha wargi do przodu i, na zmianę, zamyka je i otwiera. 

Wysiadywanie jaj - język przykleja za górnymi zębami, nie ruszając nim przez 30 sekund. 

Budujemy gniazdko – dziecko przesuwa język po górnej i po dolnej wardze od zewnętrznej 

strony ust, a następnie ląduje w gnieździe: przykleja język przy górnych dziąsłach. 

Dzięcioł – czubkiem języka uderza za górnymi zębami. 

 

2.Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej Powrót bociana. 

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 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 tez nie – odparł ze śmiechem dziadek. – Brakuje nam skrzydeł. 

- I dziobów – dodał chłopiec. 

Po drodze dziadek opowiadał Olkowi o 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! 

- Jeżyki to gatunek ptaków. Tylko nazwa jest podobna, choć inaczej się ją 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 połknął żaba! 

3.Odpowiedz na pytania. 

-Dokąd pojechał Olek? 



-Gdzie miał swoje gniazdo bocian? 

-Po czym dziadek poznał, że przyleciały bociany? 

-Jakie ptaki odlatują na zimę do ciepłych krajów i wiosną wracają do Polski? 

 

4.Nazwij ptaki , które rozpoznajesz na ilustracjach. Na której ilustracji jest więcej ptaków? 

 

 



Środa 05.04.2021r. 

Żabki i bocian 

1. „Żabie skoki” – zabawa słuchowa; podskakiwanie obunóż tyle razy, ile było 

dźwięków. Na początek trochę ruchu. Poproście dziecko, żeby uważnie słuchało – 

podskocz tyle razy, ile usłyszysz uderzeń (uderzamy, np. łyżką o powierzchnię stołu). 

 

2. „Zielona wiosna” – osłuchanie z piosenką. 

https://youtu.be/VR50rxz_wGM – link do piosenki. 

Nad brzegiem rzeki żabki siedziały 

coś do ucha sobie szeptały 

Kum , kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum 

Kum , kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum (bis) 

Przyleciał bociek, usiadł na błocie 

i do drugiego boćka klekoce 

Kle, kle, kle, kle, kle ,kle, kle ,kle ,kle 

Kle, kle, kle, kle, kle ,kle, kle ,kle (bis) 

Wszystko usłyszał mały wróbelek 

i przetłumaczył na ptasie trele 

Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir 

Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir. 

Wiosna, wiosna, znów przyszła wiosna, 

Wiosna, wiosna jest już wśród nas. 

 

3. Rozmowa na podstawie tekstu 

- Jak szeptały żaby? 

- Jak klekotał bociek? 

- Jakie odgłosy wydawał wróbelek? 

- Kto jest już wśród nas? 

- Jaka według Ciebie jest wiosna? 

 

4. Film animowany o bocianach dla przedszkolaka  

 

https://youtu.be/NA25xYZ-fJY 

 

5. „Bocian na łące” – praca plastyczna. 

https://youtu.be/VR50rxz_wGM
https://youtu.be/NA25xYZ-fJY


 Proszę przygotować: kolorowe kartki z bloku technicznego, nożyczki, białe serwetki, 

wycięte z papieru elementy bociana: szyje, głowy, dzioby, nogi, czarne skrzydła, 

zielone kartki bloku rysunkowego, kleje. 

 

Dziecko przecina białą papierową serwetkę na pół, przykleja ją na środku kartki z 

bloku technicznego(w dowolnym kolorze) tworząc tułów bociana. Doklejają wycięte 

przez Rodzica elementy z papieru: szyję, głowę, dziób, nogi, czarne skrzydło. 

Następnie wycinają paski z zielonej kartki papieru, przyklejają je na dole kartki, 

tworząc trawę.  

 

Lub: Jak zrobić bociana? - dla dzieci  

https://www.youtube.com/watch?v=aEuv2CgQvP 

 

 

Czwartek 05.04.2021r. 

Ptasie trele 

1. Ćwiczenia gimnastyczne „Żabka” 

https://youtu.be/WO1H8csHPqs 

 

2. Zabawa sensoryczna „Bocian” 

https://youtu.be/lFSmEqQf1tc 

 

3. Zabawa dydaktyczna Przeczenia. 

 

Dziecko dopowiada przeczenia do podanych słów: 

- nieszybki ( czyli jaki? - wolny) 

- nieciepły (zimny) 

- niemały (duży) 

- niestary (młody) 

- niemokry (suchy) 

- niewesoły (smutny) 

- niedaleki (bliski) 

- niebiedny (bogaty) 

- niedługi (krótki) 

 

4. Wykonaj karty pracy. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aEuv2CgQvP
https://youtu.be/WO1H8csHPqs
https://youtu.be/lFSmEqQf1tc


 



 



Piątek 05.04.2021r. 

Kto do nas wraca na wiosnę? 

1. Drodzy rodzice przeczytajcie proszę dzieciom poniższy wierszyk. 

 

Przyszła wiosna, a tuż za nią ptaki przyleciały. 

Teraz będą jak co roku gniazda zakładały. 

Bocian lubi patrzeć z góry –dom ma na topoli. 

Za to żuraw wśród mokradeł, raczej mieszkać woli. 

A jaskółka gdzieś pod dachem gniazdko swe zakłada. 

Zaś kukułka swoje jajka niesie do sąsiada. 

Tyle ptaków powróciło do nas razem z wiosną! 

W dużych gniazdach, w małych gniazdkach niech pisklęta rosną! 

 

2. Zapytajcie, czy zapamiętały jakie ptaszki wymienione zostały w wierszyku, gdzie 

znajduje się dom bociana, co to są mokradła, gdzie gniazdko zakłada jaskółka, co z 

jajkami robi kukułka i jak się nazywają dzieci ptaków. 

 

3. Jeśli posiadacie Państwo w domu obrazek przedstawiający ptaki lub jakieś wiosenne 

widoczki przetnijcie go na kilka części (zrobią się puzzle) i poproście aby dziecko je 

złożyło w całość. Ale najpierw dziecko musi ten obrazek dokładnie pooglądać (można 

zrobić zdjęcie i w razie potrzeby pokazać dziecku). 

 

4. Zadajcie dziecku kilka zagadek, dotyczących ptaków powracających na wiosne do 

Polski. 

 

Ma  długie czerwone nogi, 

Długi dziób. 

Choć żabek nie lubi, 

To czasem je zje (bocian). 

 

Śpiew tego ptaka leci wysoko do słonka, 

Bo właśnie wołamy na wiosnę…(skowronka). 

 

Ptaszek ten nie jest duży, nie stoi na półkach 

I choć, nie wiem czemu, robi kółka, 

To wiadomo, że to… (jaskółka). 

 

Ptaszek, o którym myślę, boi się huku, 

A oprócz tego często woła: kuku, kuku (kukułka). 

 

5. Na koniec kolorowanka bociana. 



 


