
Szanowni Rodzice i Misiaki :)

Dzisiaj siódmy dzień naszej zabawy. Pozdrawiamy serdecznie Pani Kamila i Kasia.

24.03.2020 Temat dnia: Zapraszamy do nas, ptaszki ?

Naszym zadaniem jest doskonalenie umiejętności rozpoznawania popularach gatunków ptaków 
występujących w Polsce. Rozwijanie umiejętności utrzymywania równowagi, skoku na jednej 
nodze i obunóż.

*„Fasolka w słoiku”. Zapraszamy aby dzieci zaznaczały obserwację na kartce dzień 8 rysujemy, 
 co się zmieniło od wczoraj :)
https://www.youtube.com/watch?v=yztFDxDw2rQ 

*Utrwalamy piosenkę: „Jestem wiosna”
 sł. i muzyka Halina Sokołowska
https://www.youtube.com/watch?v=EDdGL1jxCdU 

* Zabawa „Zapraszamy do nas ptaszki”
Rozmowa na temat powracających wiosną ptaków na podstawie doświadczeń dzieci i zagadek 
Dudkowe zgadywanie Anny Sójki

Zagadki
- Stoi sobie w trzcinach, wdzięcznie szyję zgina, ale w wodzie się nie tapla, bo nie kaczka to, 
lecz...... 
(czapla)

Dzieci próbują poruszają się jak czapla: chodzą gwałtownie zginając nogi, głowę trzymając 
wysoko, ręce opuszczone wzdłuż ciała.

https://www.youtube.com/watch?v=EDdGL1jxCdU
https://www.youtube.com/watch?v=yztFDxDw2rQ


-W piękny fraczek ubrana nad stawem zatacza kółka. Lata nisko - deszcz wróży czarno - biała… 
(jaskółka)

Dzieci pochylają się, ręce trzymają rozpostarte na boki poruszają się szybko po sali.

-Podrzuca innym jajka ptasia mama – szachrajka, ma szaro-czarne piórka i kuka - to …
(kukułka)

- Żółty dziób, brunatne pióra, mógłby śpiewać w wielu chórach, bo ma melodyjny głos i szybko się 
uczy...(kos)

 

Dzieci są kosami, powtarzają dźwięki wydawane przez rodzica. Kosy potrafią powtórzyć 
wygwizdywana melodię, naśladować dzwonek telefonu, gwizd czajnika, pisk hamulców
-Gdy mówi coś bym „zjadł to zwykle”, szuka żab, rozpoznasz go po klekocie. Już wiesz, kto to? 
Tak! To…(bociek)



Dzieci stają a jednej nodze i uderzają w dłonie wyprostnymi rękami, mówiąc kle, kle. na słowo 
mysz spacerują po pokoju
* „Stań tak, jak on !”- zabawa ruchowa



Dzieci omawiają ilustrację w karcie pracy - podają nazwy ptaków. Naśladują ich pozy 
przedstawione a obrazkach



* zabawa farbami
Spójrz te rysunki  poniżej powstały z odcisku paluszków. Spróbuj pomalować z rodzicami zamocz 
paluszek w farbie a następnie po wyschnięciu dorysuj pozostałe elementy


