
WIOSENNE
POWROTY



SZUKAMY  KOLEJNYCH  OZNAK  WIOSNY

Zastanówcie się, jakie oznaki
wiosny już znacie i spróbujcie

kilka wymienić.



GDY  NADCHODZI  WIOSNA . . .

podczas spacerów możemy spotkać wiosenne
kwiaty takie jak pierwiosnek, krokus czy

przebiśniegi
 

na drzewach i krzewach pojawiają się pąki liści
 

dni stają się coraz dłuższe
 

 Czy zauważyliście coś jeszcze?



Z  NADEJŚCIEM  WIOSNY  POWRACAJĄ  DO  

NAS  PTAKI ,  KTÓRE  ZIMĘ  WOLĄ  SPĘDZAĆ  W
CIEPLEJSZYCH  KRAJACH .

TAK!

Może znacie ich nazwy?



Ten duży, biało czarny
ptak, z długą szyją, ostro

zakończonym 
dziobem i długimi,

czerwonymi nogami to
bocian

Jednym z pierwszych ptaków
powracających do nas z
cieplejszych krajów jest

skowronek. Ma na głowie krótki,
ledwo widoczny czubek utworzony

z piór na wierzchu głowy



Ten piękny ptak to szpak. 
Mieni się w rożnych 

odcieniach i potrafi  imponować
głosem.

Wczesnym zwiastunem
wiosny jest także czajka.
Można ją rozróżnić po
charakterystycznym

czubku oraz biało-czarnym
ubarwieniu
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A  CZY  WIECIE  JAK  ZBUDOWANY  JEST  PTAK?

GŁOWA

BRZUCH

KOŃCZYNA ZAKOŃCZONA
PAZURAMI

DZIÓB

SKRZYDŁO



ZADANIA  DO  WYKONANIA

 



ROZWIĄŻ ZAGADKI

Pióra biało-czarne,
buciki czerwone;

uciekają przed nim żabki,
bardzo przestraszone. 

(bocian)

Śpiewa wysoko piosenki do
słonka, głos ma podobny do

drżenia dzwonka.
(skowronek)

Już po lesie kuka,
gniazdka sobie szuka.

Jak znajdzie podrzuca jaja,
niech inni je wygrzewają.

(kukułka)



Na drzewie siedziało 7 ptaków. Potem przyleciały jeszcze 2
ptaki. Ile ptaków siedzi teraz na drzewie?

ROZWIĄŻ ZADANIA MATEMATYCZNE
*wykorzystajcie do liczenia drobne przedmioty. Starsze dzieci moga ułożyć równanie.



ROZWIĄZANIE ZADANIA

7       +        2       =       9

+



ROZWIĄŻ ZADANIA MATEMATYCZNE
*wykorzystajcie do liczenia drobne przedmioty. Starsze dzieci moga ułożyć równanie.

Na drzewie było 8 gołębi. Przejeżdżający samochód
wystraszył je i 4 odleciały. Ile gołebi pozostało na

drzewie?



ROZWIĄZANIE ZADANIA

8      -      4      =      4

/   /
/   /



JAKI PTAK BĘDZIE NASTĘPNY?
Dokończ według podanego rytmu



ROZWIĄZANIE ZADANIA



OKREŚL PIERWSZĄ GŁOSKĘ I PODZIEL NA SYLABY



WYKONAJ PRACĘ PLASTYCZNĄ PT: "BOCIAN"



Netografia
http://www.akademiamc.pl/galeria/wydarzenia/p51/839-
praca_plastyczna_bocian_z_wacikow.html
https://www.mamawdomu.pl/2016/04/25-wiosennych-
inspiracji.html
https://pl.pinterest.com/pin/447193437992644851/
https://wczesnoszkolni.pl/pory-roku/bociany
https://otop.org.pl/wlacz-sie/europejskie-dni-ptakow/ptak-
edp/czajka/
https://dinoanimals.pl/blogi/silencenature/skowronek-zwyczajny-
ptak-zwiastujacy-wiosne/
Nowe przygody Olka i Ady, przewodnik metodyczny cz. 4, mac
Edukacja.


