
3 kwietnia (piątek)

Witamy Was serdecznie!

Bardzo cieszymy się, że docierają już do nas zdjęcia pierwszych prac plastycznych :)

Aż serce rośnie :) Przesyłamy moc uścisków dla wszystkich pracusiów.

Mamy  małą  prośbę.  Jeśli  życzycie  sobie  Państwo,  żeby  zamieszczone  na  stronie

internetowej  prace  dzieci  były  podpisane,  prosimy  o  podpisywanie  prac  przed

wysłaniem, najlepiej imieniem dziecka wraz z inicjałem nazwiska i numerem grupy. 

Z przyjemnością polecamy zadania na dziś:

• Sprawdźmy dziś na początek, kto ma „bystre oko”. Odnajdźcie dwa takie same

ptaki i wskażcie je (jeśli wydrukujecie kartę pracy – pokolorujcie odnalezione

ptaszki)





•  „Ptasi quiz”. 

Taką zabawę dzieci  naprawdę bardzo lubią.  Polega  ona na tym,  że  Rodzic

mówi dziecku informacje na temat życia ptaków. Kiedy dziecko usłyszy zdanie

prawdziwe – trzy razy klaszcze w dłonie, a kiedy zdanie będzie fałszywe – trzy

razy uderza rękoma o podłogę.

Przykładowe zdania:

- Bociany zimą mieszkają w Polsce. 

- Jaskółki lubią jeść żaby. 

- Gniazdo bociana jest małe i niestabilne. 

- Domem ptaków jest buda.

- Ptaki wykluwają się z jajek. 

„Tak jak bociany” – zabawy i ćwiczenia poranne na ten tydzień

 „Ptaki do gniazd” – na podłodze leżą rozłożone obręcze (można wykorzystać

hula-hop  jeśli  ktoś  posiada  lub  uformować  koło  np.  z  tasiemki  czy  kilku

sznurówek). Wykorzystajmy do zabawy ulubioną muzykę, niech przedszkolak

podczas puszczanej z magnetofonu melodii porusza się swobodnie po pokoju,

naśladując latające ptaki. Na sygnał (pauza w muzyce) wskakuje do obręczy

i kuca naśladując ptaszka w gniazdku. 

 „Bociany na łące” – Chodzimy (możemy sobie wspólnie poćwiczyć) po pokoju

wysoko unosząc do góry nogi,  ręce trzymamy wyciągnięte w bok. Co jakiś

czas zatrzymujemy się i stoimy na jednej nodze (niczym bociany). 

 „Głodne  wróbelki”  –  Dziecko  porusza  się  swobodnie  po  pokoju,  na  hasło

„śniadanie” – kuca i stuka palcem wskazującym w podłogę. 

 „Wspólne  ćwiczenia”  –  Dzieci  powtarzają  tekst,  a  następnie  w parach (np.

z rodzicem) wykonują wymyślone przez siebie ćwiczenie. 

Ćwiczymy w parach raz, dwa, trzy 

Ćwiczę ja i ćwiczysz ty 



Temat 1: „Co słychać u szpaków” – rozmowa na podstawie opowiadania pt. „Szpaki”

D. Kossakowskiej

Obok domu Pawła rozciąga się  duży  ogród.  

Rosną  w  nim  kwiaty  i  drzewa.  Do  ogrodu  

często  przylatują  ptaki.  Są  wśród  nich  także  

szpaki. Każdego roku Paweł obserwuje je. Na 

podwórku rośnie wielka brzoza. To właśnie na 

niej  szpaki  mają swoją budkę lęgową. Kiedy  

wracają w marcu ze swojej wędrówki z Europy 

Zachodniej,  budka lęgowa już  na  nie  czeka.  

Wyczyszczona  z  zeszłorocznych  traw  i  

patyczków  jest  gotowa,  aby  założyć  w  niej  

nowe  gniazdo.  Szpaki,  które  mieszkają  w  

ogrodzie  Pawła  już  wróciły.  Kilka  razy

obleciały  cały  ogród,  usiadły  na  każdym  drzewie  i  sprawdzały  co  się  zmieniło.

Zajrzały też do budki lęgowej. Chyba im się spodobała. Coraz częściej wchodzą do

niej i przynoszą suche trawy, mech, drobne gałązki. Uwiją z tego wygodne gniazdko.

Kiedy w gnieździe pojawią się jajka samica i samiec będą wysiadywać je na zmianę.

Po 14 dniach wyklują się małe szpaki, które trzy tygodnie spędzą w gnieździe. W tym

czasie ich rodzice ciężko pracują. Młode szpaki mają wielki apetyt. Rodzice karmią je

owadami, dżdżownicami. Gdy dorosną wspólnie z rodzicami będą częstymi gośćmi w

sadzie  Pawła.  Potrafią  zjeść  ogromne  ilości  wiśni,  borówek,  czereśni.  Kiedy

dojrzewają owoce, tata Pawła stawia w sadzie „stracha”. Ale szpaki chyba wiedzą,

że to nic strasznego, a owoce są takie smaczne…

 

• Rozmowa na podstawie opowiadania. 

- Kto przylatuje do ogrodu Pawła? 

- Jakie ptaki obserwuje Paweł? 

- Gdzie szpaki mają swoją budkę lęgową? 



- W jaki sposób przygotowuje się budkę lęgową dla szpaków? 

- z czego szpaki wiją gniazdo? 

- Kto w rodzinie szpaków wysiaduje jajka? 

- Po ilu dniach z jajek wykluwają się szpaki? 

- Ile czasu spędzają młode szpaki w gnieździe? 

- Co zjadają młode szpaki? 

- Jakie owoce lubią jeść szpaki? 

- W jaki sposób tata Pawła odstrasza ptaki? 

- Czy sposób taty na odstraszanie szpaków jest skuteczny? 

W celu uzupełnienia wiedzy polecamy taki oto ciekawy filmik przyrodniczy

o szpakach:

https://www.youtube.com/watch?v=vShdcJ7TOsQ 

• „Szpak z ogrodu Pawła” – zabawa plastyczna. Dzieci kredkami pastelowymi

wykonują  rysunek  szpaka  słuchając  nagrania  jego  głosu.  (Poniżej  link  do

ścieżki dźwiękowej z odgłosami wydawanymi przez szpaki)

https://www.glosy-ptakow.pl/szpak/ 

Temat 2: „Ćwiczymy jak ptaki” – ćwiczenia gimnastyczne 

Forma: ćwiczenia kształtujące koordynację ruchową i równowagę. 

https://www.youtube.com/watch?v=vShdcJ7TOsQ
https://www.glosy-ptakow.pl/szpak/


Zabawa ożywiająca: 

Dzieci przemieszczają się po pokoju w określony przez Rodzica sposób.  Na hasło

„bocian” – dzieci chodzą po pokoju wysoko unosząc kolana, „żabki” – dzieci skaczą

po pokoju naśladując żabki, „jaskółka” – dzieci stoją na jednej nodze, druga noga

uniesiona w tył, ramiona w bok, „żuraw” – dzieci stoją na jednej nodze, druga noga

ugięta i uniesiona w górę, ręka przełożona pod kolanem i chwytamy się za nos. 

Część główna: 

Dzieci  dobierają  się  w pary (mogą ćwiczyć z  rodzeństwem lub innym członkiem

rodziny). W parach ustawiają się naprzeciwko siebie i trzymając się za ręce wykonują

ćwiczenia: 

- dzieci na zmianę wykonują przysiady,

- dzieci w tym samym czasie wykonują przysiad,

- dzieci wykonują obrót wokół własnej osi cały czas trzymając się za ręce, zmiana

kierunku,

- Rodzic liczy do 2, na 1 dzieci klaszczą w swoje dłonie, na 2 uderzają w dłonie

osoby współćwiczącej,

- ćwiczenie jak wyżej tylko liczymy do 4, na 1 dzieci klaszczą w swoje dłonie, na 2

przybijają piątkę prawą ręką, na 3 klaszczą w swoje dłonie, na 4 przybijają piątkę

lewą ręką,

-  ćwiczenie  jak  wyżej  tylko  w  siadzie  ugiętym  i  ćwiczą  nogi,  na  1  klaśnięcie

podeszwami stóp, na 2 przybijamy piątkę prawą stopą, na 3 klaśnięcie podeszwami

stóp i na 4 przybijamy piątkę lewą stopą,

- ćwiczący w leżeniu tyłem stopy opierają o stopy osoby współćwiczącej i wykonują

ruchy jakby jechały na rowerze. Po kilku ruchach zmiana kierunku.

 Część końcowa: Ćwiczenie oddechowe: W parach, jedno z dzieci w leżeniu tyłem

wykonuje  wdech  (brzuch  wciągamy  uwypuklamy  klatkę  piersiową)  i  wydech

(wypychamy  brzuszek  ku  górze),  w  tym  czasie  drugie  dziecko  kładzie  rękę  na



brzuchu  osoby  ćwiczącej  i  sprawdza  czy  brzuch  prawidłowo  pracuje.  Zmiana  w

parach. 

Hej, starszaczki, jeśli macie możliwość wykonajcie jeszcze takie zadanie 



• A dla chętnych, dla relaksu zadanie plastyczne

„Moja dłoń będzie ptakiem” – odbijanie dłoni. 

Dzieci  malują  dłoń  farbą  i  odbijają  ją  na  papierze.  Następnie  dorysowują

elementy tak, aby powstał ptak. Uruchomcie wyobraźnię, może powstanie coś

takiego, a może coś innego… :)


