
 

Nauczanie zdalne – 07.04.2020 

Temat : Dzień dobry, Pani Wiosno! 

 

Obowiązująca piosenka :  “Wiosna, wiosenka” 

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

 

1. Zwiastuny Wiosny -  zabawa doskonaląca spostrzegawczość. 

Prezentujemy dziecku poniższe obrazki, a zadaniem dziecka jest wskazanie tylko tych, 

które kojarzą się z wiosną. 

 

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


 

 



 

 



 

 



 

2. Przyleciały ptaki – rozmowa inspirowana ilustracjami ptaków, które wracają 

wiosną z południa. 

Prezentujemy dziecku zdjęcia ptaków, które odlatują z Polski na zimę i przylatują 

wiosną. Dziecko próbuje samodzielnie nazwać ptaki. Jeżeli ma trudności, podajemy 

ich nazwę. Następnie dziecko  próbuje opisać wygląd ptaków, a my opowiadamy 

ciekawostki na ich temat. Wspólnie z dzieckiem zastanawiamy się, dlaczego tylko 

niektóre ptaki odlatują na zimę? 

 

Bocian 



 

Szpak 

 

Kukułka 



 

Jaskółka 

 

 

Ciekawostki o ptakach 

Bociany zimę spędzają najczęściej w Afryce. Ich powrót trwa około 6 tygodni. Z reguły 

boćki wracają do tego samego gniazda. Pobyt w Polsce zaczynają od remontowania i 

poprawiania gniazda 

 



Przylot jaskółek zwiastuje wiosenne ocieplenie. Ptaki te są znane z tego, że dzięki ich 

zachowaniu możemy przewidzieć pogodę. Gdy latają nisko to znaczy, żę będzie 

padało, a gdy wysoko, pogoda będzie słoneczna 

 

Szpak to ptak, który bywa różnie oceniany. Jedni go cenią za ciekawy wygląd oraz 

inteligencję. Przez innych jest nielubiany za swoją żarłoczność. Szpaki są bowiem 

częstymi gośćmi na owocowych drzewach. 

Kukułki są bardzo płochliwe. Znane są z wydawania charakterystycznego dźwięku. 

Samice nie wysiadują swoich jaj, tylko podrzucają je innym ptakom do gniazd. 

 

3. Odgłosy ptaków - zabawa słuchowa. 

Odtwarzamy  i nazywa odgłosy wydawane przez różne ptaki. Zachęcamy dziecko do 

samodzielnego nazywania usłyszanych ptaków. 

https://www.youtube.com/watch?v=NFz4nfoB5dA 

 

4.  Co to za owad? Rozwiązywanie zagadek. 

 

• Kiedy z łąki znika rosa, do słodyczy leci... (Osa) 



 

• Dziś podadzą nam na stoły 

             miodek pracowite.... (pszczoły) 

 

 

• Bzyka ciągle koło ucha 

             ta natrętna mała.... (mucha) 



 

 

• Ich nad łąką lata tyle  

            różnobarwne to.... (motyle) 

 

• Jest w kropeczki, szuka słonka 



               Śpi na listkach to.... (biedronka) 

 

Na zakończenie dziecko wykonuje  zadanie w karcie pracy -  próbuje nazwać owady 

przedstawione na rysunku, doskonali umiejętność przeliczania.  Karta pracy str 36-37 

 

5. Motylek  cytrynek- praca plastyczna wykonana dowolną techniką. 

Szkicujemy na kartce A3 lub A4 skrzydła motyla. Dziecko koloruje skrzydła na żółty 

kolor, następnie robi pomarańczowe kropki. Tułów koloruje na czarno i dorysowuje 

czarne czułki. 


