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Dzień dobry Smakusie  

Część I 

Jak Wasze dzisiejsze samopoczucie? Zaczniemy od pogodnych ćwiczeń  będziemy 

naśladować słońce, burzę, deszczyk. 

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

Zanim zaczniemy kolejne ćwiczenia poproszę Was o przygotowanie kilku piórek lub jeśli nie 

macie kawałki bibuły. 

Ćwiczenia oddechowe, właśnie do nich będziemy potrzebować piórka o które poprosiłam 

Was na samym początku. 

1. Nie spadnij!  

Zabawa polega na utrzymaniu piórka w powietrzu tak długo, jak tylko się da! Nie ma 

ograniczeń, jeśli chodzi o liczbę dmuchnięć czy głębokość wdechu. Pamiętaj, że im 

wyżej piórko się wzniesie, tym mniej się napracujesz!  

2. Nie spadnij – duo.  

Wersja gry, do której będzie potrzebny towarzysz, zaproś do niej rodzeństwo lub 

rodziców. Zabawa przypomina trochę grę w badmintona, lecz zamiast paletek 

gramy… powietrzem! Główną zasadą jest naprzemienność: raz jedno dziecko, raz 

drugie dmucha na spadające piórko.  

Część II  

1.Zabawa w quiz „Czy to ptak, czy to ssak?”. 

 Na samym początku zachęcam do obejrzenia krótkiego filmiku o ssakach. Oglądaj uważnie 

https://www.youtube.com/watch?v=2wwHRzQwnRI 

Odwołam się do jezdnej rzeczy, która dziś będzie dla Nas najważniejsza i to na niej się 

skupimy, a mianowicie: 

 Jedną z NAJWAŻNIEJSZYCH cech która dotyczy WSZYSTKICH ssaków jest to ze 

karmione są MLEKIEM matki. 

Podczas odczytywania przez rodzica poniżej zamieszczonych zdań będziesz musiał wybrać 

to, które jest prawdziwe. W zależności od odpowiedzi przyznajemy jeden punkt (klocek). 

Będziesz musiał też określić czy dane zwierze jest ptakiem czy ssakiem i tu również w 

zależności od odpowiedzi przyznajemy kolejny punkt  

 Sprawdźmy ile punktów uda Ci się zdobyć.  

https://www.youtube.com/watch?v=cGOK6AcTLZE
https://www.youtube.com/watch?v=2wwHRzQwnRI


Zdania: 

1. Bocian ma długie nogi i czerwony dziób.  

2. Krowa daje białe mleko. 

3. Wróbel ma kolorowe piórka. 

4. Wrona odlatuje zimą do ciepłych krajów. 

5. Lew chodzi na dwóch łapach. 

6. Sikorka ma żółty brzuszek. 

7. Koty polują na mleko. 

8. Koty polują na myszy. 

9. Kaczki wołają kra, kra. 

10. Pies gdy się cieszy szczerzy zęby. 

11. Pies gdy się cieszy macha ogonem. 

Po zakończeniu odczytywania zdań dziecko przelicza ilość zdobytych punktów, czyli 

klocków.  

2.Ćwiczenia klasyfikacyjne „Ssaki czy ptaki?” 

Proszę o wydrukowanie kilku miniatur powyższych zwierząt do pokolorowania i wycięcia 

nożyczkami. Wycięte obrazki wrzuć do koszyczka lub pudełka. Twoim zadaniem jest 

wylosowanie jednego obrazka i określenie nazwy zwierzęcia. Jeśli, na obrazku przestawiony 

jest ssak ułóż obrazek na zielonej kartce, a jeśli ptak to na czerwonej. 

Część III 

Do wykonania pracy potrzebować będziesz, klej, kolorowy papier, płatki kosmetyczne, 

nożyczki, 2 druciki w kolorze czerwonym, oczko, patyczek od szaszłyka. 

Postępuj według wskazówek. 

1. Smarujemy klejem płatek kosmetyczny. Następnie umieszczamy patyczek od 

szaszłyka na środku. 

 



2. Smarujemy klejem drugi płatek kosmetyczny i przyklejamy do patyczka i pierwszego 

płatka. Tak powstaje głowa bociana. 
3.  Identycznie robimy z brzuchem bociana. Uwaga! Między głową a brzuchem ptaka 

zostawiamy niewielki odstęp. 

 

 
 

4. Z wycinanki wycinamy dziób, skrzydła. Przyklejamy razem z okiem. 
5. Doklejany druciki, wyginając delikatnie jeden z nich 
6. Gotowe! 

Możemy zostawić go na patyczku bądź przykleić na kartkę. Wybór pozostawiam Tobie  

 

 

 

 

Baw się dobrze! 

Ciocia Paulina 



 

 


