
14.04.2020 

SCENARIUSZ Dzień 1 

 

Temat: Bocian. 

Cele ogólne: 

1. Rozwijanie zainteresowania przyrodą. 

2. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat. 

3. Rozwijanie motoryki małej. 

 

Przebieg dnia: 

1. Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „Powrót bociana”. 

Olek pojechał na kilka dni do babci i dziadka. Pogoda była piękna, a w powietrzu czuło się 

zapach nadchodzącej wiosny. Nadchodzi czas powrotu ptaków, które odleciały do ciepłych 

krajów.                                                                                                                                                             

- Widzisz, co jest na dachu stodoły u sąsiada? - zapytał dziadek.                                                                        

- Jakieś gałęzie. Dlaczego tak wysoko? - zapytał chłopiec.                                                                                   

- To jest gniazdo bociana.                                                                                                                               

- Dziadku, tam nikogo nie ma.                                                                                                                         

- Jego mieszkańcy na pewno są teraz na łące i szukają pożywienia.                                                                   

- Szkoda, że nie mamy takiej wysokiej drabiny. ja bym tam wszedł. - powiedział chłopiec.                             

- Mogłyby się nas wystraszyć i opuścić gniazdo. Nie wolno przeszkadzać ptakom.                                           

- Nie widać ani jednego bociana. Może zostały w Afryce?                                                                                   

- Z pewnością wróciły. Wkrótce z jajek wyklują się małe bocianiątka. A może nawet już się 

wykluły.                                                                                                                                                          

- I one też kiedyś odlecą?                                                                                                                                   

- Tak, kiedy trochę podrosną i nabiorą sił.                                                                                                            

- Ja bym tak nie umiał, chociaż już urosłem - stwierdził Olek.                                                                    

- Ja też nie - odparł ze śmiechem dziadek. - Brakuje nam skrzydeł.                                                                             

- I dziobów.                                                                                                                                                             

Po drodze dziadek opowiadał Olkowi o ptakach, które odlatują przed nastaniem zimy, i 

wymienił czajki, jerzyki, słowiki, szpaki, skowronki, żurawie, jaskółki i bociany.                                                                       

- Jerzyki? - zdziwił się chłopiec.  - Przecież jeże nie latają!                                                                  

- Jerzyki to gatunek ptaków. tylko nazwa jest podobna, choć inaczej się ją zapisuje.                                                               

Nagle nad ich głowami przeleciał bocian, a potem drugi. Wylądowały prosto w gnieździe.- 

Miałeś rację, dziadku! - zachwycił się Olek. - Już są! Skąd wiedziałeś?                                                                                            

- Wczoraj słyszałem ich klekotanie: kle, kle, kle.                                                                                                      

- Kle, kle, kle - powtórzył Olek.                                                                                                                             

Po powrocie do domu babcia poczęstowała ich pyszną szarlotką. 

 

 

 



Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania. 

- Dokąd pojechał Olek?                                                                                                                                 

- Gdzie miał swoje gniazdo bocian?                                                                                                                           

- W jaki sposób przychodzą na świat małe bociany?                                                                                       

- Po czym dziadek poznał, że przyleciały bociany? 

2. Wskazywanie różnic i podobieństw między obrazkami.  

Obrazek bociana: białego, czarnego. 

Rodzic prezentuje obrazki i powtarza nazwę każdego z ptaków. Następnie prosi dziecko o 

nazwanie poszczególnych bocianów, wskazanie różnic (np. w upierzeniu), podobieństw 

wyglądzie ptaków (np. dziób) i którego bociana widujemy w Polsce najczęściej. 

https://www.youtube.com/watch?v=APwS8Wy_e98 - Kraina Tysiąca Bocianów /czyta 

KRYSTYNA CZUBÓWNA / muz. Michał Lorenc /CAŁY FILM - – film – bocian biały                    

http://www2.gazeta.pl/edukacja/1,31976,792719.html - strona o Bocianie czarnym Jacka 

Betleji                                                                                               

https://www.youtube.com/watch?v=cvgVgi0fbuw – film – Bocian czarny 

3. Zabawa rozwijająca kreatywność „Bocianie gniazdo”. 

Dziecko ogląda zdjęcia bocianich gniazd i stara się wyodrębnić ich cechy ( kształt, materiał, 

twardość). Następnie, dziecko próbuje samodzielnie zbudować bocianie gniazdo przy użyciu, 

np. kawałki miękkich gałązek, paski z papieru, wata, kawałki pociętej włóczki, patyczków itp. 

4. Zabawa ruchowa „Bociany na łące”. 

Dziecko porusza się jak bocian – wysoko unosząc raz jedną, raz drugą nogę. Gdy R. wysoko 

podniesie rękę, dziecko głośno naśladuje klekotanie bociana. Gdy ją opuści – cichutko 

klekocze. 

5. Karta pracy. 

Utrwalenie pojęcia – „para”. 

kartka bloku technicznego, nożyczki, klej. 

Wytnij i połącz w pary takie same obrazki. 

6. Karta pracy.  

Pomaluj bociana farbami. 

farby, pędzle, kubeczek. 

7. Karta pracy. 

Narysuj bociana po śladzie.                                                                                                                      

kredki 

https://www.youtube.com/watch?v=APwS8Wy_e98
https://www.youtube.com/watch?v=cvgVgi0fbuw


 

 

  Bocian biały 

 

                                                                                                                                                                                              

  Bocian czarny 



2. Bocian biały 

                             

 

Długość ciała: 100-115 cm. Powszechnie znany i lubiany ptak o białym upierzeniu z 

czarnymi lotkami oraz długimi czerwonymi nogami i dziobem. W Polsce zamieszkuje co 

czwarty bocian na świecie. Bociany budują jedne z największych gniazd mogących osiągać 

do 2 m wysokości i 1,5 m średnicy. Czasem gniazduje kolonijnie, natomiast rzadko z dala od 

osad ludzkich.                                                                                                                                       

miejsca                                                                                                                                                           

Cały niżowy obszar kraju wraz z terenami podgórskimi                                                                          

siedlisko                                                                                                                                                                

Osiedla ludzkie w krajobrazie rolniczym, najliczniej w pobliżu terenów podmokłych i dolin 

rzecznych                                                                                                                                          

liczebność                                                                                                                                              

Nieliczny, lokalnie średnio liczny ptak lęgowy ok. 40 000 par                                                            

gniazdo                                                                                                                                                        

Zbudowane z gałęzi i patyków, zwykle na dachu, słupie lub na odpowiednio przyciętym 

drzewie. Czasem gniazduje kolonijnie                                                                                                       

lęg                                                                                                                                                                        

3-5 białych jaj. Wysiadywanie 33-34 dni. Młode osiągają lotność po 58-64 dniach                                                                   

pokarm                                                                                                                                                     

Wyłącznie zwierzęcy i bardzo urozmaicony, od różnych zwierząt wodnych po myszy i duże 

owady                                                                                                                                                    

wędrówki                                                                                                                                              
Wędrowny. Przylot: III-IV, odlot VIII-IX                                                                                            

ochrona                                                                                                                                  
Gatunek chroniony, wymieniony w Dyrektywie ptasiej, zagrożony utratą odpowiednich 

żerowisk w wyniku osuszania terenów podmokłych, utratą miejsc gniazdowych oraz 

śmiertelnością spowodowaną kolizjami z liniami energetycznym 



2. Bocian czarny 

 

Długość ciała: 95-100 cm Nieco mniejszy od bociana białego. Ubarwienie czarne z 

metalicznym połyskiem, brzuch biały. Dziób, naga skóra wokół oczu i nogi czerwone. W 

odróżnieniu od swego krewniaka bocian czarny uważany jest za skrytego ptaka leśnego, 

raczej unikającego kontaktów z człowiekiem. Ostatnio zmienia swe zwyczaje i zaczyna 

gnieździć się coraz bliżej osad ludzkich, nawet w niewielkich lasach.                                                   

miejsca 

Cały obszar kraju włącznie z górami                                                                                                             

siedlisko 

Lasy w pobliżu jezior, stawów hodowlanych i rzek, także lasy górskie                                                         

liczebność 

Bardzo nieliczny ptak lęgowy, ok. 1200 par                                                                                        

gniazdo 

Platforma zbudowana z gałęzi w koronie lub rozwidleniu drzewa, w górach na półce skalnej                  

lęg 

3-5 białych jaj. Wysiadywanie 35-36 dni. Młode osiągają lotność po ponad 2 miesiącach            

pokarm 

Głównie ryby, płazy, wodne bezkręgowce, także małe ssaki, gady i duże owady                          

wędrówki 
Wędrowny. Przylot: IV, odlot: VIII-IX                                                                                               

ochrona                                                                                                                                           

Gatunek chroniony, wymieniony w Dyrektywie ptasiej, zagrożony utratą podmokłych siedlisk 

lęgowych i żerowiskowych 

 

 

 



5. Wytnij i połącz w pary takie same obrazki. 

 

 

 

 
 

 

 

 



6. Pokoloruj bociana. 

 

 

 

 

 

 

 



7. Narysuj bociana po śladzie. 

 

 

 

 

 

 



15.04.2020 

SCENARIUSZ Dzień 2 

 

Temat: Żabki. 

Cele ogólne: 

1. Rozwijanie zainteresowania przyrodą. 

2. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat. 

3. Usprawnianie umiejętności liczenia. 

4. Rozwijanie motoryki małej. 

 

Przebieg dnia: 

1.Prezentacja multimedialna „Życie żaby”. 

https//www.youtube.com/watch?v=HJsDVkyep_E&feature=youtu.be 

Podczas oglądania cyklu rozwojowego żaby R. tłumaczy jedynie, jak nazywają się 

poszczególne etapy (np. skrzek – kijanka – dorosła postać). Można zadać pytanie, na którym 

etapie żaba zaczyna przypominać postać znaną dziecku. 

2. Ciekawostki, fakty oraz informacje o żabach dla dzieci.                                                                           

3. Zabawa dydaktyczna „Cykl rozwojowy żaby”.     

kartka bloku technicznego, nożyczki, kredki                                                                                 

Dziecko wycina koło i rozcina je na części. Rodzic prosi dziecko, aby ułożyło wszystkie 

fragmenty we właściwej kolejności i przykleiło. (może pokolorować)                                                                                                             

4. Zabawa ruchowa „Wesołe żabki” - dowolna muzyka.                                                                                                    

Dziecko - żabka skacze obunóż najwyżej, jak potrafi. Po kilku sekundach następuje 

odpoczynek – stanie w lekkim rozkroku ze swobodnym oddychaniem. R. zwraca uwagę na 

prawidłowy tor oddychania (wdech nosem, wydech ustami).                                                                          

5. Zabawa matematyczna "Liczymy żabki".                                                                                               

Dziecko liczy ile żabek jest na każdym obrazku i łączy z odpowiednią ilością oczek. 

                                                                                                                                                                            
 

 

 



6. Praca plastyczna – origami płaskie z kółek „Żabka”. 

blok techniczny, papier kolorowy: zielony, czarny, nożyczki, klej. 

Origami płaskie z kółek. Rodzic daje po cztery zielone duże kółka (o średnicy 10 cm.), dwa 

zielone małe (o średnicy 5 cm.) i dwa czarne (o średnicy 3 cm.). Dziecko składa na pół duże 

zielone kółka i małe kółka czarne. Głowę formuje z dwóch dużych kół, które ułożone 

krawędziami do siebie i nasunięte górne na dolne po przyklejeniu utworzą szeroki pyszczek 

żabki. Z pozostałych dwóch dużych zielonych kół tworzą tułów i łapy (zgięte koła należy 

ułożyć brzuszkami do siebie tak, by w górnej części wsunąć jedno w drugie, tworząc 

stożkowaty kształt). Na głowie żaby dziecko nakleja oczy – dwa małe kółka zielone, a na nich 

złożone kółka czarne. Uformowaną żabkę przykleja na kartonie. 

6. Karta pracy. 

Znajdź różnice. 

7. Karta pracy.  

Narysuj żabkę po śladzie i pokoloruj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2.Ciekawostki, fakty oraz informacje o żabach dla dzieci. 

 

 

 

 

- Najdrobniejsze żaby na świecie są mniejsze od grosza, a największa żaba może być większa 

niż stopa i ważyć ponad 3 kilogramów.                                                                                                           

- Na całym świecie jest około 4740 gatunków żab.                                                                             

- Niektóre żaby mogą skakać na wysokość ponad 20 razy wyżej niż ich własne ciało – to 

odpowiednik skoków człowieka na odległość 30 metrów.                                                                                          

- Jednym ze sposobów, w jaki można odróżnić żabę samca od samicy, jest spojrzenie na jej 



uszy, które znajdują się tuż za oczami. Jeśli są większe od oka żaby, to jest to samiec. Jeśli są 

mniejsze, to jest to samica.                                                                                                                     

- Żaby nie mogą żyć w morzu ani w słonej wodzie.                                                                                           

- Żaby mają lepki język i używają języka do połowu i połykania pokarmu.                                                               

- Żaby hibernują się zimą.                                                                                                                                 

- Żabie nogi są spożywane przez ludzi w wielu częściach świata.                                                                                                     

- Żaby nie piją wody ustami – wchłaniają ją przez skórę.                                                                                   

- W cieplejszej wodzie jaja żab rosną szybciej.                                                                                            

- Każdy rodzaj żaby wytwarza swój własny, wyjątkowy dźwięk.                                                                                                                                                                       

- Około 40% gatunków żab jest obecnie zagrożonych wyginięciem.                                                                                                     

- Żaby można znaleźć na wszystkich kontynentach świata z wyjątkiem Antarktydy. Jednak 

najwyższe stężenie żab występuje w cieplejszym klimacie tropikalnym.                                                  

- Żaby oddychają przez nozdrza.                                                                                                                     

- Żaby śpią z otwartymi oczami.                                                                                                                                

- Żaby muszą znajdować się wokół obszarów, w których znajduje się źródło wody do 

rozmnażania.                                                                                                                                                  

- Żaby często zjadają każdą żywą rzecz, która zmieści się w ich ustach. Dotyczy to robaków, 

pająków, ślimaków, larw, a nawet małych ryb. Aby złapać ofiarę, ich lepkie języki oderwą się 

od ust i wciągną ofiarę do ust żaby. Ten ruch jest tak szybki, że ofiara często nie ma szans na 

ucieczkę. Język żaby może zatrzasnąć się z powrotem do ust w ciągu ułamku sekundy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Zabawa dydaktyczna „Cykl rozwojowy żaby”.     

                                                                                                                                                                                  

Dziecko: wytnij koło i rozetnij je na części.                                                                                                                                 

Rodzic prosi dziecko, aby ułożyło wszystkie fragmenty we właściwej kolejności i przykleiło. 

(można pokolorować) 

                                                                                 

 

 

 

 



3. Zabawa matematyczna "Liczymy żabki". 

Dziecko liczy ile żabek jest na każdym obrazku i łączy z odpowiednią ilością oczek. 

 

 

 

 

                                             

  

                                       

  

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Znajdź różnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Narysuj żabkę po śladzie i pokoloruj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16.04.2020 

SCENARIUSZ Dzień 3 

 

Temat: Ptasie trele. 

Cele ogólne: 

1. Poszerzanie mowy czynnej. 

2. Usprawnianie umiejętności liczenia.                                                                                     

3. Rozwijanie motoryki małej. 

 

Przebieg dnia: 

1.Ćwiczenia ortofoniczne z zastosowaniem wiersza B. Szelągowskiej „Ptasie trele”. 

Rodzic prezentuje wiersz i pyta dziecko: Czym zajmowały się ptaki? Powtarza wiersz, a 

dziecko powtarza fragment tekstu: fiu, fiu, fiu, fi,fi,fi! Jakie piękne dni. 

 „Ptasie trele”                                                                                                                                                     

Znów nastała wiosna!                                                                                                                                                                                       

Ptaki nadlatują.                                                                                                                                                      

A co będą robić?                                                                                                                                             

Gniazda budują.                                                                                                                                                         

Fiu, fiu, fiu, fi,fi, fi!                                                                                                                                              

Jakie piękne dni!                                                                                                                                             

Na drzewach wysoko                                                                                                                                               

albo w trawie –nisko.                                                                                                                                           

Tak by do swych piskląt                                                                                                                                                      

zawsze miały blisko.                                                                                                                                          

Fiu, fiu, fiu, fi,fi, fi!                                                                                                                                       

Jakie piękne dni! 

Gdy skończą budować,                                                                                                                                                            

jajeczka w nich złożą.                                                                                                                                        

By było im ciepło,                                                                                                                                                      

na nich się położą.                                                                                                                                               

Fiu, fiu, fiu, fi,fi, fi!                                                                                                                                         

Jakie piękne dni!                                                                                                                                         

Wykluły się wreszcie                                                                                                                         

z jajeczek pisklęta                                                                                                                                                

i każdy maluszek                                                                                                                                                                       

te trele pamięta!                                                                                                                                                

Fiu, fiu, fiu, fi,fi, fi!                                                                                                                                             

Jakie piękne dni !       



                                                                                                                             

2. Improwizacja ruchowa do wiersza  „Ptasie trele”.                                                                                                                                                      

Rodzic czyta wiersz, a dziecko pokazuje ruchem jego treść: przylot ptaków, budowanie 

gniazd, wysiadywanie jajek. Powtarza sylaby, dbając o prawidłowe artykułowanie głosek. 

3. „Ptasie gniazda” – ciekawostki. 

https://slideplayer.pl/slide/412487/1/images/1/PTASIE+GNIAZDA.jpg 

4. Zabawa matematyczna „Ptaki”.                                                                                                                                              

 

Policz ile jest w pierwszym kwadracie ptaszków czerwonych i żółtych.                                                       

Zapisz kropkami ile ich jest.                                                                                                                    

Następnie policz ile ptaszków jest obok karmnika. 

5. Zabawa dydaktyczna „Ptaki”. 

Rodzic czyta nazwy ptaków: bocian, skowronek, jaskółka, szpak wilga, czajka itp.. Zadaniem 

dziecka klaskając w dłonie ma podzielcie je na sylaby. 

6. Karta pracy. 

Pokoloruj dużą sójkę tak, żeby wyglądała jak mała sójka.  

7. Karta pracy. 

Doprowadź ptaki do karmnika.  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

https://slideplayer.pl/slide/412487/1/images/1/PTASIE+GNIAZDA.jpg
https://www.google.com/search?bih=786&biw=1600&q=Policz+ile+jest+w+pierwszym+kwadracie+ptaszk%C3%B3w+czerwonych+i+%C5%BC%C3%B3%C5%82tych+zapisz+kropkami+ile+ich+jest,+nast%C4%99pnie+policz+ile+ptaszk%C3%B3w+jest+obok+karmnika:&tbm=isch&source=univ&hl=pl&client=firefox-b-d&sa=X&ved=2ahUKEwi9yfX-ytHoAhUutYsKHdV8Bt8QsAR6BAgKEAE
https://www.google.com/search?bih=786&biw=1600&q=Policz+ile+jest+w+pierwszym+kwadracie+ptaszk%C3%B3w+czerwonych+i+%C5%BC%C3%B3%C5%82tych+zapisz+kropkami+ile+ich+jest,+nast%C4%99pnie+policz+ile+ptaszk%C3%B3w+jest+obok+karmnika:&tbm=isch&source=univ&hl=pl&client=firefox-b-d&sa=X&ved=2ahUKEwi9yfX-ytHoAhUutYsKHdV8Bt8QsAR6BAgKEAE
https://www.google.com/search?bih=786&biw=1600&q=Policz+ile+jest+w+pierwszym+kwadracie+ptaszk%C3%B3w+czerwonych+i+%C5%BC%C3%B3%C5%82tych+zapisz+kropkami+ile+ich+jest,+nast%C4%99pnie+policz+ile+ptaszk%C3%B3w+jest+obok+karmnika:&tbm=isch&source=univ&hl=pl&client=firefox-b-d&sa=X&ved=2ahUKEwi9yfX-ytHoAhUutYsKHdV8Bt8QsAR6BAgKEAE


4. Zabawa matematyczna „Ptaki”.                                                                                                                                              

 

Policz ile jest w pierwszym kwadracie ptaszków czerwonych i żółtych.                                                       

Zapisz kropkami ile ich jest.                                                                                                                    

Następnie policz ile ptaszków jest obok karmnika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?bih=786&biw=1600&q=Policz+ile+jest+w+pierwszym+kwadracie+ptaszk%C3%B3w+czerwonych+i+%C5%BC%C3%B3%C5%82tych+zapisz+kropkami+ile+ich+jest,+nast%C4%99pnie+policz+ile+ptaszk%C3%B3w+jest+obok+karmnika:&tbm=isch&source=univ&hl=pl&client=firefox-b-d&sa=X&ved=2ahUKEwi9yfX-ytHoAhUutYsKHdV8Bt8QsAR6BAgKEAE
https://www.google.com/search?bih=786&biw=1600&q=Policz+ile+jest+w+pierwszym+kwadracie+ptaszk%C3%B3w+czerwonych+i+%C5%BC%C3%B3%C5%82tych+zapisz+kropkami+ile+ich+jest,+nast%C4%99pnie+policz+ile+ptaszk%C3%B3w+jest+obok+karmnika:&tbm=isch&source=univ&hl=pl&client=firefox-b-d&sa=X&ved=2ahUKEwi9yfX-ytHoAhUutYsKHdV8Bt8QsAR6BAgKEAE
https://www.google.com/search?bih=786&biw=1600&q=Policz+ile+jest+w+pierwszym+kwadracie+ptaszk%C3%B3w+czerwonych+i+%C5%BC%C3%B3%C5%82tych+zapisz+kropkami+ile+ich+jest,+nast%C4%99pnie+policz+ile+ptaszk%C3%B3w+jest+obok+karmnika:&tbm=isch&source=univ&hl=pl&client=firefox-b-d&sa=X&ved=2ahUKEwi9yfX-ytHoAhUutYsKHdV8Bt8QsAR6BAgKEAE


6. Karta pracy. 

Pokoloruj dużą sójkę tak, żeby wyglądała jak mała sójka.  

 

 

 

 

 



7. Doprowadź ptaki do karmnika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17.04.2020 

SCENARIUSZ Dzień 4 

 

Temat: Kto do nas wraca wiosną. 

Cele ogólne: 

1. Rozwijanie zainteresowania przyrodą. 

2. Poszerzanie mowy czynnej . 

3. Rozwijanie motoryki małej. 

 

Przebieg dnia: 

1.Rozwiązywanie zagadek M. Smułki. 

Ma długie czerwone nogi,                                                                                                                                     

długi dziób.                                                                                                                                                                 

Choć żabek nie lubi                                                                                                                                        

to czasem je zje. (bocian) 

Śpiew tego ptaka leci wysoko do słonka.                                                                                                                   

Bo właśnie wołamy na wiosnę….(skowronka) 

Ptaszek ten nie jest duży, nie stoi na półkach                                                                                                               

i choć, nie wiem czemu, robi kółka,                                                                                                                          

to wiadomo, że to…..(jaskółka) 

Ptaszek, o którym myślę, boi się huku,                                                                                                                                     

a oprócz tego często woła: kuku, kuku….(kukułka) 

2. Słuchania nagrania A. Vivaldiego „Cztery pory roku. Wiosna”. 

strony internetowej: https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI 

3. Ćwiczenia ortofoniczne „Głosy ptaków”. 

Rodzic naśladuje głosy ptaków np.: kle, kle, ćwir, ćwir – szybko, wolno, cicho, głośno. 

Dziecko powtarza za R.  

4. Karta pracy. 

Narysuj po śladzie jaja w gniazdach i pisklęta.                                                                                           

Zacznij od kropek ze strzałkami.                                                                                                                  

Dokończ kolorować obrazek.                                                                                                                 

Otocz pętlom mamę piskląt i narysuj ją po śladzie. 

5. Karta pracy. 

Skreśl obrazek nie pasujący. 



1.Rozwiązywanie zagadek M. Smułki. 

 

 

 

       

Bocian                                                              Skowronek 

 

 

 

     

Jaskółka                                                            Kukułka 

 

 

 

 

 

 

 



4. Karta pracy. 

Narysuj po śladzie jaja w gniazdach i pisklęta.                                                                                           

Zacznij od kropek ze strzałkami.                                                                                                                  

Dokończ kolorować obrazek.                                                                                                                 

Otocz pętlom mamę piskląt i narysuj ją po śladzie. 

 

 

 



5. Skreśl obrazek nie pasujący. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 


