
Temat dnia (środa 01. kwietnia): "Kukułki i ptasie gniazda"

Oglądanie albumu, książek lub zdjęć z ptakami.

Przejrzyjcie albumy lub zdjęcia z ptakami. Czy rozpoznajecie i potraficie nazwać znane wam 
gatunki ptaków? Posłuchajcie ciekawostek o wybranych ptakach. 
A teraz poszukajcie zdjęcia kukułki. Posłuchajcie ciekawostek 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.

Rozwijanie sprawności manualnej – Kukułcze jajeczka. 
Potrzebne będą nożyczki i narysowane na kartonie kontury jajek jednej wielkości. 
Wytnijcie kontury jajek po śladach. Gotowe jajka włóżcie do pojemnika. Będą potrzebne do 
kolejnej zabawy.

Zabawa ruchowo-matematyczna – Kukułka podrzuca jajka.
Potrzebny będzie sznurek lub wstążka i  papierowe jajka wycięte w pierwszej
części dnia, odtwarzacz CD, nagranie melodii do biegu, papierowe jajeczka dla Rodzica.
Ułóżcie z pomocą rodzica na podłodze gniazdo ze sznurka, lub wstążki. Do gniazda włóżcie kilka 
papierowych jajek, policzcie je. Teraz zamieńcie się w ptaszki. R.włącza nagranie muzyki. Podczas 
trwania utworu ptaki wylatują z gniazd – dzieci biegają  i machają rękami jak ptaki skrzydłami. W 
tym czasie R., któy jest kukułką, podrzuca do gniazda po jednym jajku (lub po 2 czy 3 jajka, w 
zależności od umiejętności dziecka). Podczas przerwy w muzyce dzieci - ptaki wracają do gniazd. 
Przeliczają, czy mają tyle samo jajek co przedtem, a jeśli nie, to o ile jajek mają więcej. R. powtarza
zabawę kilkakrotnie. Za każdym razem R. albo dokłada jajka, albo zabiera.

Jeśli macie w domu karty pracy, to proszę uzupełnijcie kartę nr 26
Dzieci:
−− kolorują bociana według wzoru,
−− rysują po szarych liniach rysunków jajek,
−− wskazują najmniejsze jajko i największe jajko.

A teraz proponuję wam kilka ćwiczeń ruchowych
Dowolny instrument (trójkąt, bębenek), obręcz dla dziecka, sztuczne piórko, 2 lub 3 skakanki (lub 
długi sznur).

•• Ćwiczenie na rozgrzewkę – Słuchamy kukułki.
Dzieci nasłuchują, ile razy R. zakuka. Następnie tyle samo razy wykonują ustalone przez
R. ćwiczenia, np.: przysiad z wyprostowanymi rękami, podskok obunóż.

•• Zabawa orientacyjno-porządkowa – Ptaki wracają.
Dziecko biega w jednym kierunku, w rytmie uderzeń w trójkąt lub bębenek. Podczas przerwy w 
grze zatrzymujesię, wyciąga ręce do góry i delikatnie nimi macha.

•• Ćwiczenie z elementem skłonu – Ptaki budują gniazda.
Dzieci są ptakami. Otrzymują od R. po jednej małej obręczy (jednym gniazdku). Ustawiają
się w rozsypce i kładą obręcze przed sobą. Stają przed nimi w rozkroku i budują gniazda,
wykonują skłon: raz do jednej nogi, raz do drugiej – naśladując wkładanie patyczków do
obręczy. 



•• Ćwiczenie równoważne – Pisklęta rosną.
Dzieci maszerują po pokoju. Na zawołanie: Pisklęta rosną! – zatrzymują się i wykonują przysiad.
Powoli prostują się i wspinają się na palce. R. powtarza zabawę kilka razy.

•• Ćwiczenie z elementem skoku – Do gniazda.
R. układa na podłodze z 2 lub 3 skakanek, albo długiego sznuru duże koło – gniazdo. Dziecko 
swobodnie biega w jednym kierunku. Na zawołanie: Do gniazda! – staje przed kołem i wykonuje
skok obunóż – wskakuje do koła.

•• Ćwiczenie uspokajające – Relaks z piórkiem.
Dziecko leży na plecach, kładzie piórko na klatce piersiowej – wykonuje wdech nosem, wydech
ustami.

Temat dnia (czwartek 02. kwietnia): "Ptasie domy, ptasie przysmaki"

 Na rozpoczęcie proponuję  zabawę paluszkową z wykorzystaniem rymowanki Krzysztofa Sąsiadka
Ćwir, ćwir.
Rodzic 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.

Zastanawiam się, czy  pamiętacie nazwy ptaków, które przylatują do Polski na wiosnę.
(Karta pracy,  nr 27).
Posłuchajcie ich nazw i podzielcie rytmicznie na sylaby: skowronek, jaskółka, bocian, żuraw.
Chcę wam opowiedzieć o pewnym zdarzeniu, które obserwowałam dzisiaj rano z okna.
Zauważyłam wysoko na drzewie dwa ptaszki. Ptaszki znosiły w dziobkach suche trawki, piórka, 
inne drobne elementy i wiły swoje gniazdko. Jak myślicie:
−− Dlaczego ptaszki wiły gniazdko?
−− Czym dla ptaków jest ich gniazdko?
Jeśli macie karty pracy, to narysujcie po śladzie drogę skowronka do gniazda.

Zabawa dydaktyczna Z czego budować gniazdo?
Duża obręcz, piórko, sucha trawka, kawałek tkaniny, patyczek, suchy liść.
Na podłodze R. układa dużą obręcz. Wkłada do niej przedmioty, z których
ptaki mogą budować gniazda, np.: piórko, suchą trawkę, kawałek tkaniny, mały patyczek,
suchy liść. Dziecko przygląda się elementom i je nazywa. R. zakrywa zgromadzone
przedmioty chustą, wyjmuje jeden z nich, odsłania chustę i pyta, czego brakuje. Powtarza
zabawę kilka razy.

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



Rodzic i dziecko siadają przy stoliku, naprzeciwko siebie. Kładą na stoliku
piłeczkę pingpongową – jajko. Zadaniem dziecka i rodzica jest podawanie sobie piłeczki nawzajem,
dmuchając na nią przez rurkę.

Zabawa plastyczna – Ptasie gniazdka.
Podkładka, plastelina w różnych kolorach.
Zachęcam dzieci do ulepienia z plasteliny na tekturowych podkładkach ptasiego gniazdka z 
jajeczkami. Dzieci: 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. Policzcie, ile jajeczek znajduje się w waszych gniazdkach.

Ćwiczenia słuchu fonematycznego – Ptaki i ich przysmaki.
Różne obrazki, w tym obrazki przedstawiające ptaki spotykane wiosną i owady.
R. układa przed dzieckiem różne obrazki, w tym obrazki przedstawiające ptaki i owady. Mówi
słowa z podziałem na sylaby. Dziecko odszukuje obrazki, których nazwy usłyszało, i podnosi
je w górę, np.: jas-kół-ka, mu-cha. Dziecko dowiaduje się, co jest przysmakiem danego
ptaka. R. przekazuje ciekawostki na temat pożywienia wybranych ptaków.
Zdecydowana większość ptaków żywi się zwierzętami. Przysmakiem ptaków są zwłaszcza
owady i mięczaki. Niektóre gatunki ptaków szczególnie lubią spożywać gąsienice
i dżdżownice. Pisklęta sikory bogatki potrafią zjeść codziennie 770 gramów owadów.

Temat dnia (piątek 03. kwietnia): "W konarach drzew"

Powitanie zabawą ortofoniczną Witam tych, którzy lubią...

Witam tych, którzy lubią… bociany...
Witam tych, którzy lubią… skowronki ...
Witam tych, którzy lubią… kukułki ...
Dziecko, które czuje się powitane, wstaje i naśladuje (wypowiadając trzy razy) wydawane przez 
dane ptaki odgłosy: kle, kle, kle, fiju, fiju, fiju, kuku, kuku, kuku.

Rozwijanie percepcji słuchowej – Dzięcioł stuka w drzewo.
Pojemnik z klockami, bębenek.
Rodzic gra na bębenku (lub uderza w drewniane klocki) kilka dźwięków (do pięciu lub więcej). 
Dziecko liczy uderzenia, wybiera z pojemnika odpowiednią liczbę klocków i układa je przed sobą. 
R. sprawdza wykonanie zadania. Następnie dziecko mówi, ile razy dzięcioł zastukał w drzewo i dla 
utrwalenia tyle samo razy klaszcze w dłonie.

O jakim ptaku jest mowa? – rozwiązywanie zagadek.
Karta pracy, nr 28.
Przeczytaj z rodzicem. tekst wyrazowo-obrazkowy (R. czyta wyrazy, a dziecko podaje nazwy
obrazków).
Rozmowa kierowana na podstawie tekstu.
Odpowiedzcie na pytania:
−− Dokąd wybrali się Olek i Ada z dziadkiem?
−− Co zobaczyli na spacerze w parku?

A teraz  dokończ rysować ptaki według wzoru (karta pracy, nr 28).



Rozwiązywanie zagadek tekstowych.
Obrazki przedstawiające: jaskółkę, wróbla i kukułkę.
R. układa przed dzieckiem obrazki przedstawiające: jaskółkę, wróbla i kukułkę. Mówi zagadkę.
Dziecko patrzy na obrazki i podaje odpowiedź – odgaduje nazwę ptaka i wskazuje odpowiedni
obrazek. Przykłady zagadek (Klaudia Wilk):
Ten ptaszek,
co w górze robi kółka,
nazywa się… (jaskółka)

Kiedy słyszę,
że coś ćwierka,
to już wiem,
że chodzi o… (wróbelka)

Siedzi ptaszek na buku
i powtarza: kuku, kuku.
(kukułka)

Improwizacja ruchowa Taniec motyli.
Odtwarzacz CD, nagranie spokojnej melodii do tańca i chustka szyfonowa dla dziecka. 
Dziecko zamienia się w motyla. Podczas muzyki motyl lata nad łąką – dziecko improwizuje 
dowolny taniec, machając chustką. Podczas przerwy w muzyce kuca na kwiatku  i mówi: Fru, fru, 
fii, fii – wesoło, wesoło mi. R. powtarza zabawę kilka razy.

Zabawa  plastyczna – Pierwszy motyl.
Wyprawka plastyczna -  karta nr 22, klej, nożyczki, taśma klejąca, sztywny sznurek, rolka 
tekturowa oraz dwie serwetki.
Z pomocą mamy lub taty możesz wykonać motylka i ozdobić nim swój pokój.
Dziecko:

−− wycina z karty niebieski prostokąt i okleja nim tekturową rolkę,
−− serwetki zwija w środku, aby miały kształt kokardki, i skleja taśmą klejącą, według instrukcji,
−− nakleja głowę motyla zgodnie z instrukcją, po jednej stronie rolki,
−− przykleja do główki motyla dwa niewielkie kawałki sznurka, które będą jego czułkami,
−− z drugiej strony rolki przykleja serwetkę – skrzydła, zgodnie z instrukcją.

Miłej zabawy!


