
 Smakusie  

14.04.2021r. 

Cele:  

- Aktywny udział w poznawaniu przyrody 

- sprawne samodzielne posługiwanie się rożnymi technikami  plastycznymi 

- doskonalenie sprawności palców do przygotowania do nauki czytania i pisania  

Gotowi na dzisiejszą pracę  

Witam Was kochani na kolejnej lekcji związanej z poznaniem naszej przyrody. 

1. Zaczniemy od rozgrzewki  

https://www.youtube.com/watch?v=cGOK6AcTLZE 

brawo  to teraz pobawcie siię z rodzicami w zabawe  

„ Spłoszone wróbelki”- 

Na paluszkach do muzyki z rączkami na ramionkach biegajcie po swoim pokoju a gdy 

muzyka ucichnie schowajcie się do gniazdka czyli wyznaczonego miejsca w pokoju : 

Zabawę powtórzcie kilka razy  

A to piosenka do naszej zabawy  

https://www.youtube.com/watch?v=MXOs1LGO1JM 

„kle kle,  boćku..”  

Jak już doskonale wiecie w tym tygodniu uczymy się o ptakach tych co powracają  z dalekich 

podróży na wiosnę które powracają z dalekiej podróży 

To może zaczniemy od odgadywania zagadek obrazkowych powiedzcie proszę Jaki to ptak? 

Przebieg: 

 Dzieci rozwiązują zagadki o ptakach, a następnie na sygnał rodzica mogą naśladować 

odgłosy lub poruszanie się,  lot.  

Zagadki:1. Pod dachem ma gniazdo z gliny, na niebie kręci kółka. Jej przysmak to są muchy, 

cóż to za ptak ........ (jaskółka) 

https://www.youtube.com/watch?v=cGOK6AcTLZE
https://www.youtube.com/watch?v=MXOs1LGO1JM


 

Jaskółka mały ptaszek więc jej lot będzie delikatny pamiętaj o tym próbując naśladować jej 

lot . 

Zadanie 2. Ma długi czerwony dziób na jednej nodze stoi. Swe gniazdo na dachu splótł. A 

każda żaba się go boi... (bocian) 

 

 

Dostojny bocian na jednej nodze stoi , gdy leci porusza się powoli 

 

Zadanie 3. Rano nas budzi swym głosem jak dzwonek, ten mały szary ptak... (skowronek) 



 

Skowronek dźwięczy jak dzwonnej rano pobudkę ogłosił gdy go usłyszysz rankiem to do 

gniazda przyniósł w dziobie niespodziankę . 

Zadanie 4. Po gałęziach kozły fika, chętnie zjada tłuszcz z patyka... (sikorka) 

 

 

 

Wiadomo sikorki lubią chłodek ale wesołe ptaki latają szybko w koło i niczego się nie boją 

czy potrafisz to pokazać . 

 



Zadanie 5. Słychać ją w koło wśród sosen i buków, jak woła wesoło ku-ku-ku... (kukułka) 

 

 

Kuku , kuku nie przedrzeźniaj mnie maluchu.. 

6. Ptaszek ten od zawsze leczy chore drzewa. I dlatego właśnie stuka zamiast śpiewać... 

(dzięcioł)  

Lekarze drzew głośno stukają , pukają i korniki z drzewa wyciągają   

 



7.Dziób zakrzywiony, okrągłe oczy, na myszy poluje w nocy... (sowa) 

 

Ja jestem sowa puchata latam wieczorem i w lesie po cichu moje hukanie  się niesie  

 

3.. Zabawa ruchowo naśladowcza ,,Zamieniamy się w ptaki" 

Przebieg: Na sygnał rodzica  (gwizdek) dzieci biegają w różnych kierunkach w 

wyznaczonym miejscu. Na hasło ,,Bociany'' dzieci chodzą podnosząc wysoko nogi 

naśladując chód bociana lub stoją na jednej nodze utrzymując równowagę. Na kolejny 

sygnał dzieci biegają w różnych kierunkach. Na hasło ,,Wrona" -zatrzymują się i kraczą kra,  

kra, kra... Na kolejny sygnał dzieci biegają w różnych kierunkach. Na hasło wróbelek 

zatrzymują się i wołają ćwir, ćwir, ćwir.....Zabawę można powtórzyć kilka razy.  

 

4.praca plastyczna „ Latający ptaszek” 

Świetnie wam idzie  a na koniec przygotujcie proszę kartkę kolorowego papier lub biała i 

zrobimy latającego ptaszka zobaczcie film i po kolei możecie spróbować .Poproście o 

pomoc rodziców i zamiast  nożyka użyj nożyczek   

 

https://pl.pinterest.com/pin/811422057863829488/ 

 

jeżeli masz ochotę prześlij proszę zdjęcie gotowego ptaszka   

 

 

 

 

 

https://pl.pinterest.com/pin/811422057863829488/

