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Drodzy Rodzice! Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji literacko- teatralnej. Na przywitanie 

wykonamy zabawę ruchową, w której będziemy się wcielać w bociana i wronę. Następnie 

wysłuchamy wierszyka, pt. „Poznajemy ptaki” , a potem poznamy drogę, którą ptaki pokonują 

podczas wędrówek. Po wysłuchaniu drugiego wierszyka, spróbujecie zrobić teatrzyk z 

wykorzystaniem ptaków, które są w tym wierszu. Na koniec zrobimy gimnastykę buzi i języka.

Bawcie się dobrze  

Część I

Witajcie kochani w czwartek  włączcie sobie ulubioną muzykę i tańczcie do niej jak tylko chcecie. 

Jednak, gdy muzyka się zatrzyma i usłyszycie hasło „Bocian”, będziecie musieli stanąć na jednej 

nodze, wyciągnąć przed siebie ręce, tworząc długi dziób i mówić „kle, kle, kle”. Na hasło „Wrona” 

będziecie wykonywali przysiad i mówić „Kra, kra, kra”. Powtórzcie kilka razy.

Część II

1. A teraz  uważnie wysłuchajcie wierszyka.

„Ptaszek opowiada” K.Datkun- Czerniak

Zielenią się listki

Na smukłej topoli

I ptaszek tam śpiewa.

Opowiada listkom

O swojej wędrówce:

Co widział, co słyszał

W obcych krajach, hen!

Ile przebył gór i mórz,

Aby wreszcie wrócić już.

Bo tu jego dom,

Tu kochane drzewa,

Wśród gałęzi tutaj

Najpiękniej się śpiewa!

A teraz odpowiedzcie na kilka pytań:

O czym ptaszek opowiadał listkom?

Dlaczego ptaki do nas wracają?

Gdzie zimują ptaki?





 

https://www.youtube.com/watch?v=dLgZrIJQwc4

Przyjrzycie się mapom i obejrzyjcie krótki film. Spróbujcie sami lub z pomocą rodzica znaleźć 

na mapie Europę, Polskę i Afrykę. Przyjrzyjcie się wędrówkom ptaków i powiedzcie jaką 

drogę pokonują podczas wiosennej podróży? Czy wiecie dlaczego ptaki odlatują do innych 

krajów?

2. A teraz wysłuchajcie kolejnego wiersza.

"Ptasie perypetie" Agata Bober

W ciepłych krajach afrykańskich, gdzie na zimę odlecieli,
trzech przyjaciół się spotkało, by pomówić o niedzieli.

https://www.youtube.com/watch?v=dLgZrIJQwc4


Pierwszy zaczął Pan Skowronek, co ze swego śpiewu słynął:
- Lećmy szybko wnet do Polski, bo nam dni wiosenne miną!

Wszak wiadomo nie od dzisiaj, że mym wielkim jest zadaniem
wszem i wobec wyśpiewywać, Pani Wiosny powitanie.

- Ty mój drogi wciąż o pracy - wtrącił się czerwononogi.
Chciałbym jeszcze móc odpocząć, bo do Polski kawał drogi!

A poza tym, tam na miejscu, czeka mnie roboty szmat,
gniazdo muszę znów zbudować, małym pomóc przyjść na świat.

- Wiem, co mówisz mój kolego - przemówiła wnet jaskółka.
Pracy w Polsce mam bez liku, bom ja nie jest jak kukułka,

co podrzuca innym dzieci, żeby później leniuchować.
Na najlepsze ptaki w Polsce, muszę dzieci swe wychować.

Wtem sfrunęła Pani Sójka, z listem w swoim małym dzióbku.
- Proszę czytać, bo znalazłam list ten w kwiatach, w mym ogródku.

Wziął list Bocian w skrzydła swoje i zaczyna czytać:

„Przylatujcie wy leniuchy, wiosnę trzeba witać!
Środek marca, a Was nie ma, zaraz będzie wielka draka,

bo na niebie wciąż nie widać, powracającego ptaka!
Wiec pakujcie swe manatki i w daleką podróż sio!

P.S To ja, Wasz przyjaciel drogi, Pan Wróbelek Pio.”

Nie czekając ani chwili, w wielkim pędzie spakowane,
wyruszyły w długą podróż, ptaki nieco skołowane.
Bo nie wiedzą co ich, czeka, gdy do Polski zawitają,

strachu pełne swe kuperki, biedne ptaszki teraz mają!

A teraz odpowiedzcie na pytania: 
- Jakie ptaki wystąpiły w wierszu?
- Dlaczego ptaki przebywały w ciepłych krajach?
- Kto napisał list do ptaków i dlaczego?
- Czym martwiły się ptaki przed podróżą do Polski?
- Jaki był nastrój wiersza: wesoły, poważny, smutny?

Na koniec samodzielnie narysujcie albo poproście rodziców o wydrukowanie ptaszków. 
Spróbujcie sami w domu wystawić teatrzyk z wykorzystaniem tego wiersza. Jestem pewna, że
wyjdzie wam super  Bardzo bym się cieszyła, gdybym dostała od was jakieś zdjęcia albo 
filmiki z tych zajęć 

Część III

Na koniec poćwiczymy naszą buzię i język. Powtarzajcie wierszyk i wykonujcie zadania.



Wiosną wszystko się budzi, nawet język w buzi. Podskakuje (czubek język kierujemy w stronę 

nosa, następnie do brody) i figluje. (język kierujemy do jednego kącika ust, a potem do 

drugiego) Wszystko dookoła podpatruje. (językiem oblizujemy usta) Słońce jasno świeci 

(szeroko otwieramy buzię) Wszystkie cieszą się dzieci, (uśmiechamy się, mocno rozciągając 

usta) że niedługo bocian przyleci, (naśladujemy odgłosy bociana: kle, kle, kle) a groźna zima 

odleci. (poruszamy mocno językiem w lewo i w prawo)

Bawcie się dobrze  Pozdrawiam Was cieplutko  
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