
Drodzy Rodzice!   

Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji matematyczno- przyrodniczej i mają    

na celu: rozwijanie u dzieci spostrzegawczości, przeliczanie w zakresie do 10, tworzenie 

zbiorów, określanie wielkości, zdobywanie wiedzy na temat ptaków jakie wracają                           

na wiosnę do Polski, jak również kształtowanie i rozwijanie sprawności fizycznej. 

 

Przywitamy się piosenką pt.  ♫ ♫ ♫ "Maszeruje wiosna" ♫ ♫ ♫ 
https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw 

 

Na początek dzieci na podstawie przygotowanych obrazków przypomną sobie, które                     
z ptaków wracają wiosną do Polski. 

Później obejrzą filmy edukacyjne na temat zwiastunów wiosennych pt.  

1. "Wiosna - pierwsze oznaki w przyrodzie" 
https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY 

 
Po czym podejmą próbę odpowiadania historyjki o wildze i będą rysowały po śladzie drogi 
kukułki do gniazda wilgi. Odpowiadanie na pytania dotyczące gniazda kukułki. 
Kolorowanie rysunku według wzoru, poznanie części ciała ptaka.   

Następnie dzieci układają z klocków w kształcie figur geometrycznych wymyślone przez 
siebie ptaki. Przeliczają, ile klocków w kształcie danych figur zostało użytych.  

Na koniec wykonają ćwiczenia gimnastyczne pobudzające i kształtujące ich sprawność 
ruchową. 
 

Zapraszam do wspólnej zabawy! :) 
 

        

 

 

 

 

 

 

 



 Część I   
Kochane dzieci, na początek zapraszamy Was do przypomnienia sobie na podstawie 

zamieszczonych poniżej obrazków ptaków wracających na wiosnę do Polski. Poprosimy 

też rodziców o zapoznanie Was z ciekawymi informacjami na ich temat. Dodatkowo 

możecie obejrzeć atlas ptaków, rozpoznając, które z nich wracają do nas na wiosnę.  

 

                    

Ptaki wracające wiosną do Polski 

                              

Bociany 

                              

Żurawie 
 

       
SSkowronki 



 

                    
Szpaki  

Razem z rodzicami obejrzycie filmy edukacyjne mówiące o zwiastunach wiosny pt. 

"Wiosna - pierwsze oznaki w przyrodzie"  

Następnie na podstawie obejrzanych obrazków, wskazówek rodziców                                      

i obejrzanego filmu edukacyjnego, spróbujcie odpowiedzieć na zamieszone poniżej 

pytania: 

1. Jakie poznałeś/łaś zwiastuny wiosny?  

2. Jakie ptaki poznałeś/łaś, które wracają na wiosnę do Polski? 

Spróbujcie opowiedzieć historyjkę o wildze zamieszczoną w waszej książce (staraj się 

opowiadać całymi zdaniami). Następnie narysujcie po śladzie drogę kukułki do gniazda 

wilgi (książka fioletowa 63).   

Na koniec tej części pokolorujcie rysunek czajki według wzoru, odczytajcie sami lub                     

z pomocą rodzica nazwy jej części ciała (książka filetowa str. 64). 

 

Część II        

Wspólnie z rodzicami przygotujcie kilka klocków ale nie miej niż 10, o kształcie figur 

geometrycznych, które będą pełniły funkcję liczmanów. Rodzic podaje Wam zadania 

matematyczne polegające na dodawaniu lub odejmowaniu klocków, np. Na drzewie 

siedzi 7 wróbli (dziecko układa przed sobą 7 klocków) a potem przyleciało jeszcze                    

3 wróble (dziecko dokłada 3 klocki), na koniec zapisuje działanie 7+3= i je oblicza. 

Podać dziecku nie więcej niż trzy zadania. Pamiętając by były one zarówno na 

dodawanie,  jak i odejmowanie w zakresie do 10 (książka niebieska litery i liczby str. 56                         

i 57). 

 

 



Część III   

„Ćwiczenia gimnastyczne” usprawniająca motorykę dużą i sprawność fizyczną. 

1. „Wirujący bączek” (dziecko ślizga się w kółko na brzuchu a później na plecach) 

2. „Gorąca podłoga” (Dziecko biega z wysokim unoszeniem kolan) 

3. „Na szczudłach” (dziecko chodzi na sztywnych nogach, maszeruje) 

4. „Prowadzimy niewidomego” (zabawa z rodzicem dziecko prowadzi rodzica przez 

przeszkody, który ma zamknięte oczy a następnie się zamieniają rolami). 

5. „Wyścigówki” (dziecko siedząc na ziemi odpycha się nogami i pędzi jak 

samochodzik). 

6. „Wymachy rąk” (najpierw prawej później lewej później obu). 

7. „Podskoki” na jednej nodze prawej później lewej a następnie na dwóch nogach.  

8. „Relaks” (dziecko siedzi po turecku, kręci spokojnie głową w jedną stronę w 

drugą stronę,  rozciąganie się w górę, masuje nadgarstki, skronie, kładzie się i 

zamyka oczy – odpoczywa, można zastosować przy tym spokojną muzykę 

relaksacyjną lub poważną.) 

 
Na koniec spacer z rodzicem w trakcie którego będziecie obserwować ptaki.                           

W trakcie którego można nagrać krótki filmik o ptakach na telefon. Po powrocie                                    

ze spaceru można namalować wybranego zaobserwowanego ptaka.  

 

Miłej zabawy :) 

                                                                                                            Powodzenia !!! 

                                              Paulina Kozłowska i Danuta Czechowska. 

 


