
Maria Konopnicka - Jaskółeczka (fragment wiersza)
 

Jaskółeczka do nas wraca
Z oddalonej drogi.

Śpiewem wita wioskę miłą,
Miłej chaty progi.

  
Przez trzy morza, przez trzy góry

Światem przeleciała,
Przecież drogie gniazdko swoje

Od razu poznała.
  

Jakże poznać go nie miała,
Nie trafić do niego,

Kiedy je tu serca nasze
Całą zimę strzegą?

1. Jaki ptak jest bohaterem wiersza? 

              

        

2. Gdzie wróciła jaskółka?
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Przez trzy morza, przez trzy góry

Światem przeleciała,
Przecież drogie gniazdko swoje

Od razu poznała.
  

Jakże poznać go nie miała,
Nie trafić do niego,

Kiedy je tu serca nasze
Całą zimę strzegą?

1. Jaki ptak jest bohaterem wiersza? 

 - bocian                                               - wróbel

- szpak                                                 - jaskółka                    

2. Gdzie wróciła jaskółka?

– do lasu                                               - na łąkę

- do gniazda                                         - do miasta

–

– Zacieniuj jaskółkę.



Znajdź dwie takie same jaskółki i pokoloruj je.

Rysuj ptaki po śladzie.

Do Polski powróciły bociany białe i bociany czarne. Ile jest 
wszystkich bocianów?



…………………………………………………..

W  każdym  gnieździe  jest  para  bocianów.  Dorysuj  ptaki.  Ile  jest
wszystkich bocianów?

                                                     

                                                                

…………………………………………………..



Na łące było 8 bocianów. Po chwili doleciało jeszcze 2. Dorysuj ptaki.
Ile jest teraz bocianów?

                                                                 

                                             

…………………………………………………..

Na  przewodach  elektrycznych  siedziało  13  szpaków.  Po  chwili  7
ptaków odleciało. Ile szpaków zostało?

…………………………………………………..

Na każdym drzewie było po 2 ptaki. Dorysuj je. Ile to razem ptaków?



        

10  skowronków  buduje  gniazda.  8  ptaków  pofrunęło  po  więcej
gałązek na gniazdo. Ile ptaków zostało?

            

                

…………………………………………………..

Ptaki lubią przesiadywać na drzewie.



Ile ptaków odlatuje? 

…………………………………………………..

Ile ptaków zaraz siądzie na drzewie? 

…………………………………………………..

Ile jest wszystkich ptaków?

…………………………………………………..

10 jaskółek odleciało do gniazd. Ile ptaków zostało?

…………………………………………………..

Przyleciała kukułka i wyrzuciła po jednym jajku z każdego gniazda. 
Ile jajek zostało?

…………………………………………………..



Do  Polski  powróciły  bociany  białe  i  bociany  czarne.  Ile  jest
wszystkich bocianów?

…………………………………………………..

W  każdym  gnieździe  jest  para  bocianów.  Dorysuj  ptaki.  Ile  jest
wszystkich bocianów?

                                                     

                                                              

…………………………………………………..

Na  łące  były  4  bociany.  Po  chwili  doleciało  tyle  samo  ptaków.
Dorysuj ptaki. Ile jest teraz bocianów?



                                                                 

…………………………………………………..

Na przewodach elektrycznych siedziało 6 szpaków. Po chwili 4 ptaki
odleciały. Ile szpaków zostało?

…………………………………………………..

Na każdym drzewie były po 2 ptaki. Dorysuj je. Ile to razem ptaków?

        

…………………………………………………..

7 skowronków buduje gniazda. 5 ptaków pofrunęło po więcej gałązek
na gniazdo. Ile ptaków zostało?



            

…………………………………………………..

Ptaki lubią przesiadywać na drzewie.

Ile ptaków odlatuje? 

…………………………………………………..

Ile ptaków zaraz siądzie na drzewie? 

…………………………………………………..

Ile jest wszystkich ptaków?

…………………………………………………..



3 jaskółki odleciały do gniazd. Ile ptaków zostało?

…………………………………………………..

Przyleciała kukułka i wyrzuciła po jednym jajku z każdego gniazda. 
Ile jajek zostało?

Do Polski powróciły bociany białe i bociany czarne. 

Ile jest białych bocianów?

1 3 2

Ile jest czarnych bocianów?

3 2 1



Połącz w pary bociany tego samego gatunku. 

                                    

                                                

Ile par bocianów białych utworzyłeś?

2 1 3

Ile par bocianów czarnych utworzyłeś?

1 3 2

Ptaki siedziały na przewodach elektrycznych. Nagle 3 ptaki zerwały 

się do lotu. Ile ptaków zostało?

Na każdym drzewie siadł jeden ptak. Ile jest wszystkich ptaków?



                          

Przyleciała kukułka i wyrzuciła 2 jajka z gniazda. Ile jajek zostało?

3 jaskółki odleciały do gniazd. Ile ptaków zostało?



-Wyklej plasteliną  sylwetę jaskółki  w ramach zajęć plastycznych.

-Przygotuj 2 płatki kosmetyczne , czarny i czerwony papier kolorowy, klej , kawałek czerwonego 
sznurka oraz długą wykałaczkę do szaszłyków  . Z przygotowanych materiałów wykonaj bociana – użyj
własnej wyobraźni , oczko zrób z ziela angielskiego :) udanej zabawy.

-W wolnym czasie wykonaj ćwiczenia grafomotoryczne.


