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WITAJCIE BIEGUSIE!

Witam was w czwartek 2.04.2020r. 
Dzisiaj będziemy rozwijać wasze zdolności plastyczno – techniczne. Celem zajęć 
będzie rozszerzenie wiadomości na temat ptaków – zwiastunów wiosny. Wykonamy 
również prostą zabawkę.

1. „Encyklopedia wiosennych ptaków”

Na początek, na powitanie zaśpiewajcie piosenkę „Maszeruje wiosna”, spróbujcie 
poruszać się i pokażcie treść piosenki swoim ciałem.
https://www.youtube.com/watch?v=LFPthrmErcY 

Oto kilka podstawowych informacji o ptakach, które nazywamy zwiastunami wiosny.
A co to właściwie jest zwiastun? 
Zwiastun to najprościej mówiąc, jakiś znak, sygnał, który o czymś nam mówi lub 
przypomina. Tak więc, mówimy, że np. powracające z dalekich krajów ptaki są 
zwiastunem nadchodzącej wiosny.

1. zazwyczaj to pierwszy wiosenny ptak. Żyje w pobliżu pól i łąk. Wiosnę wita, 
głośnym, wesołym śpiewem.

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


2. Kiedy jaskółki widać przez okna, oznacza to, że wiosna jest już bardzo blisko. 
Jaskółki budują gniazda w pobliżu okien czy drzwi, bardzo łatwo znaleźć takie
jaskółcze gniazdo. Swoje pożywienie zdobywają w locie.

3. Szpaki przylatują bardzo wcześnie. Często nie budują nowych gniazd tylko 
udaje im się znaleźć zeszłoroczne dziuple,  poprawia je trochę dokładając 
gałązek i piórek. Szpaki przepięknie śpiewają!



4. Bocian. O nim nie trzeba wam dużo opowiadać. To ulubieniec chyba 
wszystkich Polaków. Mówi się, że bocian przynosi szczęście :)
A tak w ogóle to bocian wcale nie lubi żab, woli ślimaki i chrabąszcze.

Spróbujcie pobawić się, naśladując te ptaki.

2. „Żarłoczny...”

Teraz propozycja na nudę. 
Prosiłam, aby na dzisiaj przygotować puste pudełko po chusteczkach, papier 
kolorowy, nożyczki, klej, flamaster i jakieś smakołyki lub zwykłe koraliki.



Kartkę papieru przetnij jak na zdjęciu poniżej:

Z pasków przyklej tak zwane bandy, największą część przyklej na wierzchu.
Brzegi możesz zabezpieczyć taśmą klejącą.



Na wierzchu narysuj oczy, nos i buzię, a w miejscu buzi zrób niewielki otwór, tak aby
smakołyki np. orzechy, lub rodzynki mogły przez niego wpadać do środka.

Nasyp koraliki lub smakołyki. Poruszaj pudełkiem w taki sposób, aby wszystkie 
koraliki wpadły do środka. Baw się, ustalając czas, w jakim wszystkie koraliki znajdą
się w środku. Najfajniej jednak będzie, kiedy zrobicie przynajmniej dwóch 
„żarłoków” i będziecie bawić się z kimś na czas. Jeśli bawicie się przysmakami – 
wygrany może zjeść zawartość Żarłoka.
Możecie go jeszcze ozdobić jak tylko wam się podoba, no i oczywiście nadajcie im 
imiona – Żarłoczny... i Żarłoczny...



Dodatkowo zróbcie karty pracy:
fioletowe – str. 67,68,
Oraz załączone poniżej.

Udanej zabawy,
:) :) :)
Anna Cybula.



Rysuj szlaczek po śladzie, a potem – samodzielnie.

Obejrzyj zdjęcia. Powiedz, co robi bocian.

Rysuj po śladach drogę żaby do stawu.
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Obejrzyj zdjęcia. Powiedz, jak ptak budował gniazdo.

Rysuj po śladach – od zdjęcia ptaka do jego gniazda.

wilga

bocian

trzciniak

czajka
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