WIOSNA
Temat dnia : Powroty ptaków

1.Zabawa ruchowa "Ptaki wracają do swoich gniazd".
Na dywanie leżą koła gniazdka / 3/ mogą być poduszki małe, dziecko biega po dywanie
wokół gniazdek, na sygnał rodzica - szukamy gniazdka - wybiera swoje gniazdko i siada na
kole. Zamyka oczy i udaje, że zmęczony ptaszek zasypia. Zabawę powtarzamy kilka razy.
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. Nadchodzi czas powrotu ptaków, które odleciały do ciepłych
krajów.
– Widzisz, co jest na dachu stodoły u sąsiada? – zapytał dziadek.
– Jakieś gałęzie. Dlaczego 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 takiej 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 też 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.
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!
– Jerzyki 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 kolorowa książkę i pokazała ptaki przylatujące na wiosnę:
Po przeczytaniu opowiadania rodzic pyta dziecko:
•
•
•
•
•
•

Dokąd pojechał Olek?
Gdzie miał swoje gniazdo bocian?
W jaki sposób przychodzą na świat małe bociany?
Po czym dziadek poznał, że przyleciały bociany?
Jakie ptaki odlatują na zimę do ciepłych krajów i wiosną wracają do Polski?
Rodzic pokazuje dziecku zdjęcia ptaków powracających do nas wiosną.

4.Zabawa ruchowa z elementem marszu "Boćki".
Dziecko chodzi po dywanie wysoko podnosząc kolana oraz delikatnie macha rączkami skrzydełkami.
5.Kolorowanka „Bocian”
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdrukowanka.pl%2Fkolorowan
ka%2Fbocian-w-gniezdzie%2F&psig=AOvVaw2-l5RHFdKiLD4naFEjfGY&ust=1617207583460000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoT
COiJhu612O8CFQAAAAAdAAAAABAU
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