
Przyjrzyj się ilustracjom poniżej. To są ptaki powracające do nas z 
dalekich, cieplejszych od Polski krajów. Taka podróż trwa bardzo 
długo dlatego ptaki ustawiają się w czasie lotu np. w kluczu, po to by 
zaoszczędzić siły. Pierwszy ptak, który prowadzi ma najwięcej pracy, 
dlatego co jakiś czas zmieniają swoje miejsca. Czy wiesz, że ptaki lecą 
szybciej, kiedy znajdują się w większym stadzie? Czy potrafisz 
odgadnąć na którym zdjęciu lecą kluczem, a na którym sznurem lub 
gromadą. Jutro zaprezentujemy rozwiązanie zagadki.   

Obraz: www.meteoserwis24.pl 

Obraz: www.naukawpolsce.pap.pl 

Obraz: www.lh3.googleusercontent.com 



Obraz: www.yt3.ggpht.com 

Wywiad z ... 

Nazwij części ptaka. Czy wiesz czym pokryty jest ptak? Pióra 
chronią go przed zimnem, utratą ciepła, wodą, przywabiają 

partnera, maskują, a najważniejsze - są narzędziem do latania. 

Wysłuchaj wywiadu i odpowiedz na pytania: 
1. Kogo Lulek zaprosił do studia, żeby porozmawiać? 
2. Kto się boi bociana? 
3. Gdzie bocian spędził zimę? 
4. Z kim się bocian zaprzyjaźnił w Afryce? 
5. Skąd bocian wie, gdzie jest jego gniazdo? 
6. Ile lat mają najstarsze bocianie gniazda? 
  

Obraz: www.pl.pinterest.com 

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


„Czy znasz, czy znasz magiczną liczbę siedem...?” Oczywiście,  
że znamy. Nawet więcej... Wszystko czego potrzebujesz  
do wykonania tego zadania to: dwie kartki papieru, 
długopis/mazak, przezroczyste/płaskie naczynie, pędzelek  
do ciast, oraz cukier, sól lub inny sypki produkt. 
Rodzicu na obu kartkach napisz cyfry od 1 do 10. (Starszacy, kto 
napisze sam?) Następnie na jednej z kartek postaw naczynie  
i wsyp do niego np. sól. Pokaż dziecku, jak przy użyciu pędzelka 
można odnaleźć pod spodem ukryte cyfry. Każdą ukrytą cyfrę 
zakreśl wspólnie z dzieckiem (starszacy samodzielnie) na drugiej 
kartce. Udanej zabawy :) 



 
https://www.youtube.com/watch?v=qdOpVAtkQqA 
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Uczymy się pisać literki  
Wersja dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Opracowanie: Jolanta Adamus-Wyżgolik, Helena Mirowska, Małgorzata Szypulska 

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

