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Dzień dobry Rodzice i Gwiazdeczki ! 

Witamy Was serdecznie i zapraszamy na kolejne zabawy  

Dzisiejszy temat to: „Ptasie trele”. 

 

Usiądźcie wygodnie i zaczynamy   

 

Cele: 

• rozwijanie sprawności rąk,  

• poszerzanie mowy czynnej, 

• prezentowanie prawidłowej artykulacji głoski f.  

 

Proponowane zabawy i zadania: 

1. Rozmowa „Jak się dzisiaj czujesz?”  

Porozmawiajcie o swoim dzisiejszym nastroju..jaki macie dziś 

humor..dobrze spaliście..co można zrobić, żeby poczuć się lepiej..? 
 

2. Zabawa na powitanie – Re, re, kum, kum.  

Włączcie znaną Wam piosenkę i troszkę poskaczcie   
 

https://www.youtube.com/watch?v=_XMr80enW9A 
 
Dzieci w przysiadzie podskakują , udając żaby. Gdy spotkają na swojej 

drodze inną żabę, witają się: jedno pozdrawia, mówi: Re, re, drugie 
odpowiada na pozdrowienie: Kum, kum. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_XMr80enW9A


3. Zabawa dydaktyczna Przeczenia. 

Dzieci dopowiadają przeczenia do podanych przez Rodzica słów: 
nieszybki (wolny), nieciepły (zimny), niemały (duży), niestary (młody), 

niemokry (suchy), niewesoły (smutny), niedaleki (bliski), niebiedny 
(bogaty), niedługi (krótki) itp.  
 

 
4.  Ćwiczenia ortofoniczne z zastosowaniem wiersza B. Szelągowskiej 

Ptasie trele. Czym zajmowały się ptaki? Dzieci powtarzają fragment 

tekstu: Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi! Jakie piękne dni. 

 

Znów nastała wiosna!  
Ptaki nadlatują.  

A co będą robić?  
Gniazda pobudują.  
Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi!  

Jakie piękne dni!  
 

Na drzewach wysoko  
albo w trawie – nisko.  
Tak by do swych piskląt  

zawsze miały blisko.  
Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi!  

Jakie piękne dni!  
 
Gdy skończą budować,  

jajeczka w nich złożą.  
By było im ciepło,  

na nich się położą.  
Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi!  
Jakie piękne dni!  

 
Wykluły się wreszcie  

z jajeczek pisklęta  
i każdy maluszek  
te trele pamięta!  

Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi!  
Jakie piękne dni! 

 
 



5. Praca plastyczna Pan bocian. 

Wyprawka plastyczna, karta 25, kredki, bibuła – zielona i czarna, klej. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-a-wyp/mobile/index.html#p=51 

Dzieci: 

- kończą rysować bociana po śladzie,  

- kolorują dziób i nogi bociana na czerwono,  

- z czarnej bibuły robią kulki i przyklejają na końcach skrzydeł bociana,  

- drą zieloną bibułę na podłużne paski i przyklejają je w zaznaczonym 

miejscu na dole kartki. 

 

 

Dziękujemy za wspólną zabawę ;) 

 Ewa Bienias i Justyna Brzostek  



 

 


