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Drodzy Rodzice!  

Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji muzycznej i plastycznej i 

mają  na celu: zapoznanie z nową piosenką, rozwijanie kreatywności, 

rozwijanie sprawności manualnej, utrwalanie cech ptasich na podstawie 

wilgi. 

Zapraszam do wspólnej zabawy! :) 

             
Część I   

Na początek wykonajcie karty pracy cz.3, str. 65. 

Wskażcie na rysunkach: słowika, wróbla, jaskółkę i bociana. Pokolorujcie 

rysunki ptaków, które powracają do Polski wiosną i nazwijcie ptaki 

przedstawione na rysunkach. Na koniec rysujcie po śladach ramek zdjęć. 

 

A teraz wykonamy ćwiczenia, które rozruszają wasze ciało. Poproście 

rodziców, by pomogli wam w tym ćwiczeniu. 

 

 

 
 

 

Część II  

Teraz wysłuchacie piosenki, pt. „Wołanie wiosny”. Słuchajcie uważnie i 

spróbujcie zapamiętać refren. 
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https://www.youtube.com/watch?v=FEO3PhEDwgs 

 

1. Dzisiaj w drodze do przedszkola 

Już zielone były pola, 

A bociany klekotały, 

Bo na łąkę przyleciały. 

 

Ref: Zielona wiosenka nas woła, 

Zielona panienka wesoła. 

W oczy świeci nam złotym słońcem 

I rozrzuca kwiaty pachnące. 

 

2.Na gałązkach pierwsze pąki, 

A na pąkach pierwsze bąki, 

Żabki skaczą, a skowronek 

Śpiewa jak srebrzysty dzwonek. 

 

Ref: Zielona wiosenka… 

 

3. Na spacerze zobaczymy, 

Czy już nigdzie nie ma zimy. 

Teraz wiosna rządzić będzie 

Z czego bardzo się cieszymy! 

 

Ref: Zielona wiosenka… 

 

A teraz zobaczymy jacy jesteście pomysłowi       po przesłuchaniu piosenki 

włączcie ją jeszcze raz i spróbujcie ułożyć do niej swój własny wiosenny 

taniec. Nagrajcie efekty i podzielcie się nimi na naszym grupowym 

Facebooku!        

 

 

Teraz zobaczycie zdjęcia kilku ptaków. Waszym zadaniem będzie znaleźć 

wśród nich wilgę.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=FEO3PhEDwgs
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Udało się odgadnąć?:) 
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To jest wilga. 

 
 

Odpowiedzcie na pytania: 

-dlaczego wilga jest ptakiem? 

- jakie części ciała ma wilga? 

  

A teraz zrobimy pracę plastyczną. Będziecie do nie potrzebować: 

-kleju 

-nożyczek 

-kredek 
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Wytnijcie rysunek wilgi, pokolorujcie według wzoru, ponacinajcie 

obrazek w wyznaczonych miejscach ,złóżcie go według instrukcji i 

sklejcie głowę. Gotowe       

Część III    

Na koniec wykonajcie kartę pracy cz.3, str. 66. Połączcie fragmenty 

obrazków z dołu karty z odpowiednimi pustymi miejscami na dużym 

obrazku. 

 

Miłej zabawy :) 

                                                                                     Powodzenia !!! 

                                                 Paulina Kozłowska i Danuta Czechowska.  


