
Zagadnienia dla 3- 4 latków 

Grupa P. Ewy 

 

KWIECIEŃ   

Tematyka kompleksowa tygodnia: Wiosenne powroty 

1. Dzień - Witamy ptaki 

ZABAWY I ĆWICZENIA DLA DZIECI 3- 4 LETNICH 

  

1. Ćwiczenie grafomotoryczne- rysuj po śladzie 

 

2. Dzieci wraz z R. przeglądają albumy przyrodnicze. Wskazują na zdjęciach ptaki. Z pomocą R. 

nazywają znane im gatunki ptaków, dzielą się posiadanymi na ich temat wiadomościami. R. zwraca 

uwagę dzieci na zdjęcia przedstawiające ptaki powracające wiosną do Polski. Wyjaśnia, dlaczego 

niektóre ptaki lecą sznurem, w kluczu lub gromadą.  

https://www.youtube.com/watch?v=QJBj3A7CS0I- Sekretne życie ptaków 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QJBj3A7CS0I


Co muszą wiedzieć dzieci: 

 

Dzięki lataniu w kluczu ptaki zyskują dodatkowy ciąg powietrza, na którym się unoszą, co jest 

znaczącą ulgą dla ich skrzydeł podczas długiego lotu. 

3. Słuchanie opowiadania Barbary Szelągowskiej" Ptasia narada." 

W dalekiej Afryce spotkała się na naradzie trójka przyjaciół. Pierwszy odezwał się 

skowronek. – Kochani! Pewnie już niedługo zacznie się w Polsce wiosna. A kto ma ją witać 

swoim śpiewem, jeśli nie ja? Mówię wam, czas wracać. Nie ma na co czekać. Szkoda każdego 

dnia! – A ty jak zwykle – odezwał się bocian. – Tylko praca ci w głowie… Może masz rację, 

przyjacielu, ale gdy sobie pomyślę, ile tam będę miał roboty… Najpierw gniazdo muszę 

wyremontować, potem wysiadywać jajka, a jeszcze później wykarmić pisklęta, nauczyć je 

latać… Poczekajmy parę dni. Odpocznijmy. Nabierzmy sił… Rozejrzyj się i zobacz, jak tu 

przyjemnie. Co prawda trochę gorąco, ale pośpiech naprawdę nie jest wskazany. – Masz rację, 

bocianie! – przytaknęła jaskółka. – Ciężka praca nas czeka. Nie jest łatwo wychować dzieci. 

Co innego taka kukułka – podrzuca innym jajka. Po prostu wstyd, jak można tak postępować… 

Leń z niej, tyle powiem! Ja na przykład zamierzam wychować swoje dzieci najlepiej jak 

potrafię, żeby stanowiły wzór do naśladowania! Nagle przyfrunęła pani czajka, niosąc coś w 

dziobie. – Witajcie, przyjaciele. Ale się zmęczyłam. Zobaczcie, co znalazłam w swoim 

ogródku! List od wróbelka z Polski! Bocianie, może ty przeczytaj go na głos, bo ja już nie mam 

siły. Tak się śpieszyłam do was! Bocian wyprostował się na swoich długich czerwonych nogach 

i z wielką uwagą przeczytał list od początku do końca. – Ojej! – zawołał zdenerwowany. – 

Czekają na nas! Nie ma czasu do stracenia! Musimy lecieć! Natychmiast! Gdzie moje walizki? 

– Co tam walizki! Trzeba czym prędzej witać wiosnę! – zawołał skowronek. – Co to będzie? 

Co to będzie? – Wiosna tuż-tuż, a my jeszcze w Afryce! – lamentowała przerażona jaskółka. 

Ptaki bez zastanowienia spakowały cały dobytek i wyruszyły w daleką drogę do Polski. Nawet 

nie miały czasu się zastanowić, co je tam czeka. 

• Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce.  

R. zadaje pytania:  

− Od kogo ptaki dostały list?  



− Czego się z niego dowiedziały? 

 − Jakie ptaki przylatują wiosną do Polski? 

4. Zabawa ruchowa połączona z ćwiczeniami oddechowymi – Jestem lekki jak piórko. Sztuczne piórko 

( jeśli nie ma piórka, to może być chusteczka higieniczna) dla dziecka, nagranie spokojnej melodii. 

Podczas muzyki dziecko spaceruje po pokoju i podrzuca piórko do góry. Za pomocą wydychanego 

powietrza próbuje utrzymać piórko jak najdłużej w powietrzu.  

5. Pomaluj bociana- dorysuj żabkę. Malując naśladuj odgłosy bociana: kle, kle ,kle.....i żabki kum, kum, 

kum 

 

 



2. Dzień - Z wizytą u ptaków 

1. Policz ile jest biedronek, pod każdą z nich narysuj kropeczkę, a następnie rysuj pośladzie i 

pokoloruj biedronki kredką czerwoną i czarną 

 

 

2.Ćwiczenia słuchowe – Co to za ptaki?  

internet :https://www.youtube.com/watch?v=NFz4nfoB5dA, nagrania odgłosów wydawanych 

przez wybrane ptaki, np.: bociana, sikorę bogatkę, jaskółkę dymówkę, wilgę, wróbla oraz 

obrazki przedstawiające te zwierzęta. R. zapoznaje dzieci z odgłosami, jakie wydają wiosną 

wybrane ptaki. Odtwarza nagrania. Jednocześnie pokazuje sylwetę danego ptaka i go nazywa. 

 

 

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


 

3. Zajęcia umuzykalniające przy piosence Zielona wiosna 

https://www.youtube.com/watch?v=VR50rxz_wGM  

• Ćwiczenia ortofoniczne na zgłoskach: kum, kle, ćwir. R. mówi wybrane zgłoski na 

wybranej przez siebie wysokości i w odpowiednim metrum, a dzieci powtarzają. 

 • Nauka melodii i tekstu piosenki Zielona wiosna na zasadzie echa muzycznego. 

ZIELONA WIOSNA 

słowa i muzyka D. i K. Jagiełło 

  

Ćwiczenia ortofoniczne na bazie piosenki 

1. Nad brzegiem rzeki żabki siedziały 

i coś do ucha sobie szeptały 

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

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

  

2. 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) 

  

3. 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=VR50rxz_wGM


Wiosna, wiosna, znów przyszła wiosna, 

Wiosna, wiosna jest już wśród nas. 

 

4. Rysowanie po śladzie

 

5.Zabawy konstrukcyjne. Budowanie budek lęgowych dla ptaków. Klocki. Dzieci budują z 

klocków plastikowych. 

Dzień III- Ptasie gniazda 

Sekretne życie ptaków 3 https://www.youtube.com/watch?v=66CU83dBEaM 

1.Oglądanie albumów z ptakami. Albumy z ptakami. Dzieci oglądają albumy z ptakami. 

Rozpoznają i nazywają znane im gatunki ptaków. Słuchają ciekawostek o wybranych ptakach, 

w tym m.in. o kukułce.  

Kukułkę zna każdy. Każdy wie, co robi i jak się odzywa. Prawdziwy ptak-symbol. 

Ale tylko nieliczni ją widzieli. Nic dziwnego! 

Podrzucając swoje jaja do gniazd innych ptaków, Kukułka wybrała sobie bardzo ryzykowny 

sposób na życie i wie, że inni jej za to nie lubią. 

Ciągle się więc ukrywa – na wszelki wypadek przed wszystkimi. 

Ciągle się też spieszy – jakby nie mogła usiedzieć na miejscu, a konkretnie na gałęzi… 

Zresztą, nie ma wyboru – bo jak tylko zostanie zauważona, wszystkie ptaki z sąsiedztwa 

zgodnie rzucą się na nią i przepędzą… 

Bywa, że sama – a właściwie sam – to prowokuje. Otóż kukanie samca tak bardzo irytuje inne 

ptaki, że te zostawiają swoje gniazda i ruszają na intruza. W tym czasie samica podrzuca 

swoje słynne kukułcze jajo. 

https://www.youtube.com/watch?v=66CU83dBEaM


Niektóre ptaki, bardziej doświadczone i rozgarnięte, rozpoznają je – i wyrzucą. Inne 

przygarną jak swoje. 

Mimo tych wszystkich przeciwności, każdej wiosny przylatuje do nas 150-200 tysięcy 

Kukułek. Zaledwie na dwa – najwyżej trzy krótkie miesiące. 

Może w Afryce będzie miała trochę więcej spokoju?… 

 

2.Rozwijanie sprawności manualnej – Kukułcze jajeczka. Przygotowanie pomocy do zajęć. 

Dla dziecka nożyczki i narysowane na kartonie kontury jajek różnej wielkości. Dzieci 

przygotowują pomoce do zajęć. Wycinają kontury jajek po śladach. Gotowe jajka gromadzą 

w pojemniku. 

 

 

3.R. wzbogaca wiedzę dzieci. Pokazuje jajka różnych ptaków. Zwraca uwagę na ich wygląd, 

mówi, jaki ptak znosi dane jajko. Z pomocą R. dzieci wskazują jajka – od najmniejszego do 

największego i odwrotnie. Następnie R. pokazuje im  kukułkę. Przekazuje ciekawostki na 

temat wyglądu i zwyczajów tych ptaków wiosną. Kukułka nie buduje gniazda. Swoje jajka 



podrzuca do gniazd innych ptaków. Obserwuje się także zwyczaj wyrzucania przez kukułkę 

jajek innych ptaków z ich gniazd. 

 

 

 

4.Wspólne układanie opowiadania o kukułce. Rozwijanie myślenia twórczego. 

Kartka dużego formatu, kredki. R. proponuje wspólne ułożenie opowiadania o kukułce. Mówi 

pierwsze zdanie, np. W pewnym lesie zakukała kukułka. Dzieci kontynuują opowieść, 

wypowiadając po jednym zdaniu. R. próbuje rysować uproszczone ilustracje. Następnie 



powtarza opowiadanie, zawieszając głos tak, aby dzieci dopowiadały informacje. W razie 

potrzeby wskazuje narysowany wcześniej element. Na koniec dzieci nadają bajce tytuł.  

5. Wykonują ilustracje do bajki – kolorują kontury wcześniej wykonane przez R.. W podobny 

sposób R. może zachęcić dzieci do tworzenia bajek o innych ptakach.  

6. Zabawa z zastosowaniem wiersza Bożeny Formy Wiosna. Muzyka relaksacyjna. 

https://www.youtube.com/watch?v=EQm0IYFnAIM 

Dzieci z wykonują masażyk na rodzica plecach. Rodzic deklamuje wiersz: 

Rozsiewa kwiaty na łące,      

 prosi o promyki słońce, 

maluje na zielono liście na drzewach 

  

 i słucha, jak pięknie skowronek śpiewa. 

Na miękkiej trawie usiądzie czasami 

 i śpiewa wesoło z przedszkolakami. 

 Dzieci:  

delikatnie dotykają pleców rodziców w różnych miejscach, 

wykonują ruchy koliste całymi dłońmi, rysują kontury liści, 

zbliżają dłonie do uszu, naśladując nasłuchiwanie, delikatnie uciskają ramiona,  

opuszkami palców, delikatnie uderzaj R. w plecy 

 

Dzień 4 Ptasie domy i przysmaki 

1.Ćwiczenie oddechowe – Turlaj jajko. Piłeczka pingpongowa dla  dziecka, słomka do napojów 

dla dziecka. o. Zadaniem dziecka jest dmuchanie tak aby piłeczka przemieściła się po blacie 

stołu. Ćwiczenie powtarzamy 3 razy. 

2.ĆWICZENIE GRAFICZNE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EQm0IYFnAIM


 

3.Ptaki i ich domy – zabawa dydaktyczna.  

• Powitanie zabawą paluszkową z wykorzystaniem rymowanki Krzysztofa Sąsiadka Ćwir, 

ćwir.  

R. prosi dziecko o naśladowanie jego ruchów. Recytuje wierszyk, zbliża palce obu dłoni, 

tworząc dziobki, i jednocześnie zbliża do siebie obie dłonie. Następnie zahacza kciuk lewej 

dłoni o kciuk prawej dłoni, rozprostowuje palce, unosi dłonie w górę i porusza palcami. 

R. powtarza zabawę kilka razy.  

Ćwir, ćwir, ćwir ćwir ptaszki śpiewają.  

Fyr-fyr, fyr-fyr ptaszki fruwają. 

4.R. zastanawia się, czy dzieci pamiętają nazwy ptaków, które przylatują do Polski na wiosnę.  

Dziecko: 

 − słucha nazw ptaków, które przylatują do Polski na wiosnę ( bocian, jaskółka, kukułka)  

− dzielą ich nazwy rytmicznie (na sylaby) 



5. https://www.youtube.com/watch?v=2R_YAS_kvxo Sekretne życie ptaków nr 4 

6.Ćwiczenie na spostrzegawczość 

  

Dzień 5 W konarach drzew 
 

1. Wywiad z Bocianem I Film dla dzieci I Lulek.tv 

https://www.youtube.com/watch?v=PMUUm7Xx-Fw 

 

2. Zagadki tekstowe.  

Obrazki przedstawiające: jaskółkę, wróbla i kukułkę. R. układa przed dziećmi obrazki 

przedstawiające: jaskółkę, wróbla i kukułkę. Mówi zagadkę.  

Dzieci patrzą na obrazki i podają odpowiedź – odgadują nazwę ptaka i wskazują odpowiedni 

obrazek.  

https://www.youtube.com/watch?v=2R_YAS_kvxo
https://www.youtube.com/watch?v=PMUUm7Xx-Fw


Zagadka wróbel 

Ja nie śpiewam jak kanarek, 

piórka moje zwykle szare. 

Zwykle po swojemu ćwierkam, 

do okienka Twego zerkam. 

 

Zagadka o jaskółce 

 

 

Ptaszek co ludziom wiosnę zwiastuje. 

Gniazda pod dachem sobie buduje. 

Przed deszczem nisko zatacza kółka. 

Wiadomo wszystkim, że to … . 

 

Zagadka kukułka 

Słychać ją wokoło 

wśród sosen i buków, 

jak woła wesoło: 

kuku, kuku, kuku! 

 

 

 

http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-wr%C3%B3blu-819
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-kuku%C5%82ce-337


 

 

 

3.Ćwiczenia plastyczne – Ptasie gniazdka.  

 Plastelina w różnych kolorach. Dzieci lepią z plasteliny na tekturowych podkładkach ptasie 

gniazdka z jajeczkami: ugniatają plastelinę, spłaszczają ją i ponowne ugniatają. Następnie 

formują kulki różnej wielkości i w różnych kolorach. Na koniec wykonują gniazdka i 

umieszczają w nich wykonane jajeczka. Mówią, ile jajeczek znajduje się w ich gniazdku. 

4.Zabawa rytmiczna "wiosenny deszczyk"   

https://www.youtube.com/watch?v=aqWQBPGqhvs, 

 

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


 

 a następnie ćwiczenie graficzne - rysuj po śladzie 

  
 

6. Powtarzaj za rodzicem dźwięki wydawane przez wskazane zwierzątko, pomaluj obrazek. 

 

 



 


