
Temat kompleksowy: „Wiosenne powroty” 
Termin realizacji: 30.03. – 03.04.2020r. 

 Poniedziałek dn. 30.03.2020r.

Drodzy Rodzice!
Zanim przystąpicie do zabawy z dzieckiem, musicie wiedzieć, że nasze zajęcia

składają się z dwóch części: część I  - główna, część II- popołudniowa utrwalająca.

Kochane Dzieci!
Dzisiejsze  zajęcia  wpisują  się  w  obszar  edukacji  przyrodniczej

i matematycznej. Celem zajęć będzie kształtowanie wiedzy na temat powracających
wiosną ptaków oraz  kształtowanie umiejętności przeliczania  w dostępnym dziecku
zakresie oraz rozdzielania przedmiotów po tyle samo.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

CZEŚĆ I

1. Posłuchajcie i zaśpiewajcie naszą piosenkę na powitanie.                                  
(poniżej link do piosenki)
https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk

2. Jakie ptaki przylatują do Polski wraz z nadejściem wiosny? Jest ich wiele, ale
chcemy, abyście poznały trzy spośród nich. 

Bocian biały ma długi czerwony dziób i długie, czerwone nogi. Jego upierzenie jest
głównie białe, z czarnymi piórami na skrzydłach. Jest mniej więcej waszego wzrostu
(100 do 115 cm). Gniazdo bociana, zbudowane  jest  z gałązek i suchych traw.  Ma
kształt  kolisty i osiąga nawet 2 metry średnicy. Do założenia gniazda,  tata  bocian
wybiera najczęściej wysokie drzewa, słupy telegraficzne, kominy i dachy zabudowań
gospodarskich. 
Ptak poszukuje  pokarmu głównie na łąkach, pastwiskach i bagnach, a po żniwach
również na polach uprawnych. Zjada: pasikoniki, dżdżownice, ślimaki, myszy, małe
ryby i żaby, węże, krety, łasice, gronostaje, młode zające i pisklęta ptaków. 
Mama bocian znosi zazwyczaj  3-5 jaja. Bociany  należą do dosyć „małomównych”
ptaków. Klekot jest  najbardziej  znanym głosem, który z siebie  wydają.  Dorosłym

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk


bocianom zdarza  się  syczeć,  jednak  jest  to  dźwięk  bardzo  cichy  i  dlatego  słabo
słyszalny dla człowieka. 
Poziom 1,2. Patrząc na obrazek naśladujemy odgłos bociana: kle-kle-kle.

Jaskółka jest  drobnym  ptaszkiem o  ciemnogranatowym  upierzeniu  z  czerwoną
plamką pod dzióbkiem. Brzuszek ma kremowy. 
Jaskółki  budują gniazda w wiejskich stodołach,  oborach,  chlewach,  czy stajniach.
Gniazdo  zbudowane  jest  z  błota  pomieszanego  z  kawałkami  słomy.   Ptaszki  te
zajadają się muchami, gzami, bąkami, meszkami. Dobrze się składa, bo my ich nie
lubimy – a one je lubią bardzo. Jaskółki lubią śpiewać i świergotać – najradośniej na
świecie! Tak jak tylko one potrafią!
Poziom  1,2. Patrząc  na  obrazek  naśladujemy  odgłos  jaskółki  krótkim,  wysokim
tonem: ćwit- ćwit, ćwit- ćwit, ćwit- ćwit.



Kukułka ma szary wierzch ciała i pierś oraz prążkowany brzuch. Zjada gąsienice
motyli  (nawet  te  włochate!)  i  chrząszcze.  Żeruje  na  drzewach,  siedząc  na  gałęzi
i wypatrując zdobyczy. Ptaki te wydają chatrakterystyczny dźwięk "Kuku". Kukułki
nie budują gniazd i nie wysiadują jaj. Podrzucają swoje jaja do gniazd innych ptaków
(nawet do 20 jaj).
Poziom 1,2. Patrząc na obrazek naśladujemy odgłos kukułki: kuku-kuku-kuku.

3. Zapraszamy  Was  do  zabawy  matematycznej  „Jajka  w  gniazdach”.  Jest  to
zabawa  dydaktyczna  według  „Dziecięcej  matematyki”  E.  Gruszczyk-
Kolczyńskiej (rozdzielanie przedmiotów według umowy: każdy ma dostać tyle
samo). Potrzebne bedą nam gniazda i jajka, ale takie na niby. Gniazdem może
być  mały  talerzyk,  a  jajka  zrobicie  ugniatając  kawałki  gazety  lub  foli
aluminiowej. Robiąc je ćwiczycie dodatkowo swoje paluszki.  Możecie teraz
wcielić się w rolę kukułki, która będzie podrzucała swoje jajka do gniazd, ale
musi  do  każdego  gnizada  włożyć  taką  samą  ilość  jajek.  Głośno  przy  tym
liczcie. Rodzice mogą zabierać wam talerzyki lub dokładać i wskazywać jaka
ilość jajek ma być w gnieździe. Udanej zabawy Kochane Kukułki!
Poziom1, 2. Wspomagamy ręce dziecka podczas wykonywania zadania. Ilość
jajek dostosowujemy do zakresu liczbowego, znanego dziecku.

CZĘŚĆ II
1. Zapraszamy do obejrzenia filmu edukacyjnego „Wiosna – pierwsze oznaki w

przyrodzie” jako utrwalenie poznanych dotąd treści. Film przedstawia zmiany
zachodzące w przyrodzie wraz z nadejściem wiosny. Jakie ptaki przylatują do
Polski na wiosnę? Pierwsze wiosenne kwiaty. Co to są bazie i kotki? Pracujące
pszczoły. Roztapiający się śnieg i lód na jeziorze.  Jednym słowem - oznaki
wiosny. 
https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY 

2. Zapraszamy  do  obejrzenia  naszego  filmu  video  i  zorganizowania
zaprezentowanej  zabawy  matematycznej  z  elementami  metody  Montessori
w domu.

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY


Poziom  1  i  2 dostosowany  jest  do  potrzeb  i  możliwości  dzieci  posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Rodzic dostosowuje poziom zadań do
możliwości swojego dziecka.

Życzymy udanej zabawy! 
Nauczyciele: Małgorzata Gerek, Ewa Chmielewska, Magdalena Kołak 


