
Drodzy Rodzice. Drogie „Muchomorki”!  

W tym tygodniu tematem przewodnim będą:  

„Wiosenne powroty” 
 

 

Propozycja zabaw i aktywności 07.04.2021 

1.  Kochani Rodzice i Kochane „Muchomorki” „usiądźcie sobie wygodnie i 

wspólnie  przeczytajcie wiersz B. Szelągowskiej pt. „Wiosenne powroty”.   

Następnie porozmawiajcie na temat jego treści wykorzystując pytania do wiersza.  

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, małych gniazdkach niech pisklęta rosną 

Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu.  

 Jakie ptaki są wymienione w wierszu? 

 Gdzie znajduje się dom bociana? 

 Jak myślicie, co to są mokradła? 

 Gdzie zakłada gniazdko jaskółka? 

 Co robi z jajkami kukułka? 

 Jak się nazywają dzieci ptaków? 

 

2. Zapraszam do zabawy ruchowo –muzycznej pt. „Ptaszki”. 

To jedna z ulubionych zabaw najmłodszych przedszkolaków, dzieci reagują na 

sygnał. Gdy gra muzyka ptaszki fruwają, lecz gry jej braknie siadają i zjadają 

ziarenka. Zachęcam rodziców i rodzeństwo do wspólnych ćwiczeń. 

Rodzicu proszę wejść w poniższy link: 

https://www.youtube.com/watch?v=zn2ihUfMV_M 

https://www.youtube.com/watch?v=zn2ihUfMV_M


3. Kochani a teraz chwilkę odpoczynku. Proponuję zabawę dydaktyczną pt. 

„Gdzie siedzi ptak?” 

 

Będziemy potrzebować zabawkę - ptaka (lub dowolną zabawkę). Rodzic wraz z 

dzieckiem wita się z zabawką - pluszowym ptakiem, delikatnie głaszcząc go po 

grzbiecie. Rodzic umieszcza ptaka w różnych miejscach a dziecko mówi gdzie jest 

ptak (np.: na półce, pod krzesłem, obok... za… nad…). 

 

4. Proponuję troszkę zabawy plastycznej.  

Rodzicu przygotuj dziecku farbę czerwoną i czarną. Przypilnuj aby dziecko 

bezpiecznie pomalowało szablon bociana (załącznik nr 1).  

 

5. Na zakończenie zapraszam do zabawy ortofonicznej pt. „Bocianie klekotanie” 

Gdy Rodzic wysoko podniesie rękę, dzieci głośno naśladują klekotanie bociana. 

Gdy ją opuści - cichutko klekoczą. 

  

 

 

Na popołudnie proponuję zabawę „Bocianie Puzzle”. 

 
Rodzicu proszę rozetnij obrazek po przerywanych liniach, poproś dziecko aby ułożyło 

obrazek w całość. POWODZENIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 
 

 



Załącznik nr 2 
 

 

 


