
02.04.2020 czwartek – PTASIE TRELE

1. Ćwiczenia z zastosowaniem wiersza B. Szelągowskiej pt. „Ptasie trele”. 
Rodzic czyta wiersz i pyta dzieci: Czym zajmowały się ptaki? Powtarza 
wiersz, a 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 !

2. Ćwiczenia oddechowe - Piórka

Potrzebujemy sztuczne piórko, jeśli nie mamy piórka może być wata lub kawałek 
chusteczki. Dzieci otrzymują sztuczne piórko, kładą je na wierzchu dłoni. 
Wciągają powietrze nosem i wypuszczają ustami- zdmuchują piórka, tak aby 
poleciały jak najdalej. Starają się utrzymać je jak najdłużej w powietrzu.

3. Zabawa dydaktyczna – Ptaki cudaki.



Rozmawiamy z dziećmi jakiego ptaka uważają za ptaka cudaka? Czy to taki
który jest bardzo kolorowy? Czy to taki który ma barwne piórka, głośno 
śpiewa? Czy to taki który ma długie nogi, krótki/długi dziób? Próbujemy z 
dziećmi ułożyć „ptaka cudaka” z dostępnych materiałów, tj. szyszek, 
gałązek, piórek, kawałków kartki, klamerek, kredek, itd.

4. Zabawa dydaktyczno-ruchowa – Prawda czy fałsz?
Zadajemy dzieciom pytania, jeśli dzieci uważają że zdanie jest prawdziwe –
podskakują, jeśli uważają że zdanie jest fałszywe – robią przysiady. 
Przykładowe pytania: 
- zimą są z nami bociany i jaskółki (fałsz - przysiady) 
- na zimę przylatują gile i jemiołuszki (prawda - podskoki) 
- słowo wrona ma 3 sylaby (fałsz - przysiady) 
- sikorki mają żółto upierzony brzuszek (prawda -podskoki) 
- 2 bociany i 2 jaskółki to pięć ptaków (fałsz - przysiady) 
- przysmakiem bociana jest słoninka (fałsz - przysiady) 
Możemy dowolnie modyfikować pytania. Możemy pytać o ilość sylab, 
dodawać i odejmować ilość ptaków, możemy napisać na kartce nazwę 
ptaka, np. bocian i liczyć głośno litery, sylabować. 

5. Zabawa ruchowo-naśladowcza – Zamieniamy się w ptaki.
Na nasz sygnał dzieci biegają w różnych kierunkach w wyznaczonym przez 
nas miejscu. Na hasło ,,bociany'' uczniowie chodzą podnosząc wysoko nogi 
naśladując chód bociana lub stoją na jednej nodze utrzymując równowagę. 
Na kolejny sygnał uczniowie biegają w różnych kierunkach. Na hasło 
,,wrona" - zatrzymują się i kraczą: kra kra kra... Na kolejny sygnał dzieci 
biegają w różnych kierunkach. Na hasło „jaskółka” szukają swojego 
gniazda. Na hasło „kukułka” wyciągają głowę do góry i wydają dźwięki: ku 
ku, ku ku.

6. Praca plastyczna – dziś w ramach pracy plastycznej mamy dla Was karty 
pracy. Są to 4 karty pracy, dla młodszych oraz dla starszych dzieci.










