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      Temat: Powroty ptaków 

 

1)  Kalendarz  – proszę o wskazanie dnia tygodnia, pory roku oraz pogody jaką mamy w 

dzisiejszym dniu https://autyzmopole.pl/?p=4455 

 

2)  Knill. https://autyzmopole.pl/?p=5715 

 

3)  Najpierw przypomnimy sobie o konieczności  mycia rąk 

https://youtu.be/NSzwTFmnUb4 

 

 

 

4)    Rozwiąż zagadki wielkanocne https://www.superkid.pl/zagadki-

wielkanoc 

 

5) Teraz porozmawiamy o ptakach, które powróciły do naszego kraju. 

Mamusia/tatuś przeczyta Ci wiersz "Ptasie perypetie “ Agaty Bober. 
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"Ptasie perypetie" Agata Bober 

 

W ciepłych krajach afrykańskich, gdzie na zimę odlecieli, 

Trzech przyjaciół się spotkało, by pomówić o niedzieli. 

 

Pierwszy zaczął Pan Skowronek, co ze swego śpiewu słynął: 

- Lećmy szybko wnet do Polski, bo nam dni wiosenne miną! 

Wszak wiadomo nie od dzisiaj, że mym wielkim jest zadaniem 

Wszem i wobec wyśpiewywać, Pani Wiosny powitanie. 

 

- Ty mój drogi wciąż o pracy - wtrącił się czerwononogi. 

Chciałbym jeszcze móc odpocząć, bo do Polski kawał drogi! 

A poza tym, tam na miejscu, czeka mnie roboty szmat, 

Gniazdo muszę znów zbudować, małym pomóc przyjść na świat. 

 

-Wiem, co mówisz mój kolego - przemówiła wnet jaskółka. 

Pracy w Polsce mam bez liku, bom nie jest jak ta kukułka 

Co podrzuca innym dzieci, żeby później leniuchować. 

Na najlepsze ptaki w Polsce, muszę dzieci swe wychować. 

 

Wtem sfrunęła Pani Sójka,  z listem w swoim małym dzióbku. 

- Proszę czytać, bo znalazłam list ten w kwiatach, w mym ogródku. 

 

Wziął list Bocian w skrzydła swoje i zaczyna czytać: 

„Przylatujcie wy leniuchy, wiosnę trzeba witać! 

Środek marca, a Was nie ma, zaraz będzie wielka draka, 

Bo na niebie wciąż nie widać, powracającego ptaka! 

Wiec pakujcie swe manatki i w daleką podróż sio! 

P.S To ja, Wasz przyjaciel drogi, Pan Wróbelek Pio.” 

 

Nie czekając ani chwili, w wielkim pędzie spakowane, 



Wyruszyły w długą podróż, ptaki nieco skołowane. 

Bo nie wiedzą co ich czeka, gdy do Polski zawitają, 

Strachu pełne swe kuperki, biedne ptaszki teraz mają! 

 

 

6)  Proponuję relaksacyjne zajęcia z elementami Integracji Sensorycznej 

https://autyzmopole.pl/?p=6168 

 

7) Jak wyglądają nasze ptaki ? 

 

Skowronek   

 

Bocian bialy   

 

 

Jaskólka    

https://autyzmopole.pl/?p=6168


 

Sójka    

 

 

7)   Posłuchamy odgłosy ptaków  

  

-  Klekot Bocianów  

https://youtu.be/QsLHO0heH7Y      

 

 

 

- Śpiew Skowronka 

 

https://youtu.be/X1X_UVQN1u0    

 

https://youtu.be/QsLHO0heH7Y
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- Odgłosy Jaskółki  

https://youtu.be/CbU3xzIyKTo      

   

 

- Odgłosy Sójki  

 

 https://youtu.be/IoClTAmeLUU        

 

 

 

 

 

8)  Czas na piosenkę. Posłuchajcie piosenki  PTASZEK NA GAŁĘZI - 

Piosenki Wujka Ogórka 

 

https://youtu.be/VpE-A_sO9c4 

Razem z mamusią/tatusiem spróbuj ją zilustrować ruchem. 

 

9)  Spróbuj z mamusią/ tatusiem wyjaśnić gdzie kto mieszka.  Kartę pracy  

podałam na końcu scenariusza. 
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10) Zrobimy zabawy paluszkowe   

 

  
 



11)  A teraz zajęcia kreatywne. Proponuję  do zrobienia takiego bociana. 

 
 

Dla dzisiejszej pracy potrzebujemy :  

- Watę; 

- Ryż; 

- Plastelinę czerwonego koloru; 

- Bibułę żółtego koloru; 

- Kartkę kolorowego czarnego papieru ( na skrzydła i oko); 

- Klej; 

- Nożyczki. 

 

Szablon podałam na końcu scenariusza. 

 

Życzę udanej zabawy!!! Powodzenia. Pozdrawiam Oksana Stakhovska 

 

 

 



 

 

  



 


