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Drodzy Rodzice! Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji matematyczno-przyrodniczej. 

Przywitamy się ćwiczeniem oddechowym, następnie poznamy kilka ptaków i dźwięki jakie wydają. 

Kolejnym  ćwiczeniem będzie zadanie matematyczne, gdzie będziemy musieli policzyć ile jest ptaków 

na obrazku i tyle razy wydać z siebie dźwięk ptaszka Poznacie budowę pióra i dowiecie się, do czego 

one są potrzebne ptakom. Na koniec zrobimy zabawę paluszkową. 

Miłej zabawy   

Część I 

Witajcie kochani w poniedziałek na początek naszych zajęć proszę, żebyście wzięli kartkę i 

narysowali na niej piórko – możecie je ozdobić według własnego pomysłu. Wytnijcie piórko i połóżcie 

je na stoliku lub na podłodze. A teraz, przy użyciu tylko swojej buzi musicie odepchnąć piórko jak 

najdalej się da. Możecie zachęcić rodziców albo rodzeństwo do zawodów- zobaczymy, komu uda się 

najszybciej zdmuchnąć piórko  

 

Część II 

1. A teraz poznacie kilka ptaszków oraz dźwięki jakie z siebie wydają. Słuchajcie uważnie  

 

WRÓBEL 

 
Odgłos wróbla : https://www.youtube.com/watch?v=pH6MCKkOiPQ 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pH6MCKkOiPQ


 

KUKUŁKA 

 
 

Odgłos kukułki : https://www.youtube.com/watch?v=3-VM2mJQZGg 

 

 

 

 

WRONA 

 
Odgłos wrony : https://www.youtube.com/watch?v=xg92vEt4sW0 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3-VM2mJQZGg
https://www.youtube.com/watch?v=xg92vEt4sW0


 

BOCIAN 

 
Odgłos bociana : https://www.youtube.com/watch?v=tRyKgzMtCfY 

 

A teraz pobawimy w ptasi koncert. Za chwilę zobaczycie obrazki z ptaszkami i cyfrę. Będziecie 

musieli wydać tyle odgłosów ile jest ptaszków. Starajcie się liczyć bez niczyjej pomocy  

 

 
Zaćwierkaj tyle razy, ile widzisz wróbelków na zdjęciu  

 

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


 

A teraz zakukaj jak kukułka, tyle razy ile jest obrazków kukułek  

 

 
 

Teraz klekocz jak bocian  



 
Teraz kracz tyle razy, ile jest wron na obrazku  

Świetnie! Jestem pewna, że poszło Ci znakomicie  

2. Teraz poznamy budowę pióra. Ale zanim to nastąpi, zastanówcie się i odpowiedzcie na 

pytanie:  

Po co ptakom potrzebne są pióra? ( np. do lotu, zabezpieczają przed zimnem, pomagają 

utrzymać się na wodzie, zabezpieczają przed drapieżnikami, utrzymują stałą temperaturę 

ciała). 

 

 



Jak widzicie, pióro składa się z chorągiewki, stosiny i dudki. Spróbujcie zapamiętać te słowa 

A teraz odpowiedzcie mi na kilka pytań: 

Czy wszystkie pióra są takie same? 

Jaki kolor piórek ma wróbel? 

Jaki kolor piórek ma wrona? 

Jaki kolor piórek ma kukułka? 

Jaki kolor piórek ma bocian? 

 

Część III 

Na koniec chciałabym, żebyście zrobili zabawę paluszkową do wierszyka „W górze słonko 

świeci". Ostatnim zadaniem jest wykonanie karty pracy. 

 

„W górze słonko świeci”-  zabawa paluszkowa wg M. Barańskiej 

 

W górze słonko świeci             dzieci unoszą nad głową obie dłonie i poruszają wszystkimi palcami 

Ptaszek sobie leci                    dz. przenoszą ręce na wysokość klatki piersiowej, krzyżują nadgarstki i 

                                       poruszają dłońmi tak jak skrzydłami 

szumią, szumią drzewa            dz. prostują ręce i wyciągają je do góry, machając jak gałęzie na wietrze 

każdy nadejścia wiosny           rytmicznie klaszczą w dłonie 

się już spodziewa             

  

Bawcie się dobrze  Pozdrawiam Was cieplutko   
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