
Temat:    ZAPRASZAMY  DO  NAS  PTASZKI 

• „Zapraszamy do nas ptaszki” Rodzic mówi: Witamy ptaszki powracające już z ciepłych 

krajów. Przylatują do nas, aby założyć gniazda, złożyć jaja i je wysiedzieć oraz uczyć swoje 

pisklęta latać i samodzielnie żyć.  

Proszę  pokazać zdjęcia ptaków  i przeczytać zagadki, po podaniu odpowiedzi dziecka 

naśladuje sposób poruszania się ptaszka.  

W piękny fraczek ubrana nad stawem zatacza kółka.  

Lata nisko – deszcz wróży czarno-biała …(jaskółka)  

Dziecko pochyla się do przodu, ręce trzyma rozpostarte na boki i porusza się szybko po 

pokoju.  

Gdy mówi „coś bym dziś zjadł”, to zwykle szuka żab,  

rozpoznasz go po klekocie. Już wiesz, kto to taki? Tak! To … (bociek)  

Dziecko spaceruje  po pokoju, na sygnał np. klaśnięcie staje  na jednej nodze i uderza  

w dłonie wyprostowanymi rękami, mówiąc: kle, kle, kle.   

On pierwszy do nas z ciepłych krajów wrócił 

i nad polami śpiewa jak dzwonek, to jest piękny…(skowronek)  

Dziecko idzie w miejscu i podnosi ręce do góry i opuszcza w dół.  

Nie znacie pięknej Afrykanki? Czarne skrzydełka ma i jest cała złotożółta. 

W zieleni bawi się w chowanki i na fleciku śwista did, did …(wilga) 

Dziecko chodzi po pokoju i powtarza za R. did, did, did. 

• Rodzic mówi: „Posłuchaj nazw ptaków, które przylatują do Polski na wiosnę. Podzielimy 

razem  ich nazwy rytmicznie na sylaby z wyklaskiwaniem”. 
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 • Zestaw  ćwiczeń ruchowych. Przed zabawą proszę wyjaśnić dziecku co ma robić np. Jesteś 

teraz bocianem… 

– „Bocian” – dziecko porusza się po kole, naśladuje bociana. Unosi kolana wysoko – ręce ma 

wyprostowane – i klaszcze w dłonie, mówiąc: kle, kle, kle. Na sygnał r. dziecko – bocian – stoi 

nieruchomo na jednej nodze.  

– „W poszukiwaniu wiosny” – dziecko swobodnie biega , na sygnał R., np. biedronka, motyl, 

bąk, porusz się i wydaj dźwięk jak owad, którego nazwę usłyszy.  

– „Skaczące koniki polne”. Dziecko naśladuje skaczące koniki, wykonuje skoki obunóż do wy-

znaczonego miejsca. 

• „Wiosenny krajobraz” – wykonanie plakatu, można użyć ilustracji wiosennych, zdjęć 

wyciętych z gazet oraz dorysować/namalować dodatkowe elementy: trawę, drzewa, jezioro, 

ptaki, kwiaty, chmury …… 

 

Zachęcam do umieszczania zdjęć prac plastycznych w „Domowym przedszkolu”.  

Pozdrawiam!! 


