
  Piątek, 09.04.2021 

Dzień dobry ! 

Jak Wasze samopoczucie, macie ochotę na kolejny zestaw zabaw? Udało Wam się przy 

porannej gimnastyce przywołać i nadać kolory wiośnie   

Na dziś zanim zaczniemy poproszę Was o przygotowanie kilku piórek lub jeśli nie macie 

kawałki bibuły. 

Gotowi? 

Część I 

Zacznijmy od ćwiczeń oddechowych, właśnie do nich będziemy potrzebować piórka o które 

poprosiłam Was na samym początku  

1. Nie spadnij!  

Zabawa polega na utrzymaniu piórka w powietrzu tak długo, jak tylko się da! Nie ma 

ograniczeń, jeśli chodzi o liczbę dmuchnięć czy głębokość wdechu. Pamiętaj, że im wyżej 

piórko się wzniesie, tym mniej się napracujesz! 

2. Nie spadnij – duo.  

Wersja gry, do której będzie potrzebny towarzysz, zaproś do niej rodzeństwo lub rodziców.  

Zabawa przypomina trochę grę w badmintona, lecz zamiast paletek gramy… powietrzem! 

Główną zasadą jest naprzemienność: raz jedno dziecko, raz drugie dmucha na spadające 

piórko.  

3. Piórko – rakieta 

 Wyobraź sobie, że piórko jest rakietą, która musi wystartować z Księżyca. Startuje w 

różnych kierunkach i z różnych miejsc. Postępuj zgodnie z instrukcjami.  

 Połóż rakietę na nosie, rakieta leci do góry; 

 Połóż rakietę na brodzie, rakieta leci w dół;  

 Połóż rakietę na policzku, rakieta leci w lewo/prawo. 

Część II 

Zgadnij o czym będziemy mówić na dzisiejszych zajęciach. Poproś rodzica o przeczytanie 

zagadki: 

Po niebie fruwają, po wodzie pływają 

Barwne piórka mają i ładnie śpiewają 

Czy udało Ci się odgadnąć o czym mowa w zagadce. Tak! To ptaki. 

Doskonale! 



Zadanie 1 

 



Zadanie 2  

Podziel nazwy ptaków na sylaby : (jaskółka, bocian, dudek, kukułka, słowik, skowronek). 

Gdy już pokolorujesz, wytnij ptaki , pod każdym zdjęciem połóż tyle klocków ile jest sylab w 

jego nazwie. 

Powiedz rodzicom: 

 Jaką głoskę słyszysz na początku? 

 Podaj nazwę wiosennych kwitów lub ptaków na podana głoskę  

Brawo! 

Zadanie 3  

Rysuj po śladzie, zacznij w kierunku strzałki. 

 



Zadanie 4 

 

 



Część III 

 

Weźcie białą kartkę, obrysujcie dłonie. 

Wyczarujcie ptaka – niech po niebie lata” 

 

 

 

 

 

Bawcie się dobrze! 

Pozdrawiam i życzę miłego weekendu 

Ciocia Paulina 

 

 


