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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY: „MOTYLKI” 6–LATKI 

DATA: 01.04.2020r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Rzeszutek 

 

Temat: „Wołanie wiosny”. 

 

Cele główne: 

• rozwijanie umiejętności płynnego poruszania się w przestrzeni, 

• rozwijanie sprawności manualnej,  

• utrwalanie cech ptasich na podstawie wilgi. 

 

1. Proszę rodziców o pomoc dziecku w uzupełnieniu Kart pracy, cz.3,s.65. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-

3/mobile/index.html#p=66 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf 

2. Ćwiczenia separacji ruchów. 
Separacja ruchów polega na wprowadzeniu wybranej części ciała w ruch,  
w sposób niezależny od ruchów innych części ciała. 

 Niezależność ruchów rąk tułowia: prawa ręka poziomo w bok, lewa – 
pionowo w górę, prawa ręka poziomo w przód, lewa – pionowo w górę, prawa 
ręka poziomo w przód, lewa – pod kątem w górę, prawa ręka pod kątem w górę, 
lewa – pod kątem w dół. 

 Rozdzielanie ruchów dłoni i palców: zaciskanie prawej dłoni przy 
jednoczesnym rozchylaniu lewej, uderzanie czubkami palców obydwu dłoni  
o blat stołu, na zmianę: wewnętrzną stroną dłoni i zewnętrzną stroną dłoni. 

 Rozdzielanie ruchów palców: 

zaciśnięcie pięści wokół kciuka, unoszenie po jednym placu dłoni opartej 

palcami o stół. 

3. Zabawa – „Kolorowe kwiaty” – wyrabiająca reakcję na ustalone sygnały. 
Dziecko zajmuje dowolne miejsce na środku pokoju przed dzieckiem leży 
papierowy kwiat. Przy nagraniu dowolnej muzyki dziecko tańczy. Na przerwę  
w muzyce dziecko zajmuje miejsce zgodnie z poleceniem rodzica: z przodu 
kwiatka, z tyłu kwiatka, z lewej strony, z prawej strony. 
 
4. „Wesoła wilga” – praca plastyczna. 

 Wskazywanie wilgi wśród zdjęć kilku ptaków powracających do nas 
wiosną.  

Zdjęcia: bociana, skowronka, jaskółki, wilgi, kukułki wydrukowane z Internetu. 
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 Przypomnienie cech ptasich na podstawie wilgi. 

Zdjęcie wilgi. 

Dziecko ogląda zdjęcie, wskazuje części ciała wilgi i je nazywa (skrzydła, dziób, 

kończyny zakończone szponami, pióra…). Podkreśla, że wilga jest ptakiem, bo 

ma wszystkie cechy ptasie, młode wykluwają się z jaj zniesionych w gnieździe. 

 Dziecko samodzielnie podejmuje próby narysowania ptaka (wilgi). 
Koloruje go według wzoru przy użyciu kredek ,farb, wycina sylwetę ptaka, 
przykleja do gałązki wyciętej z papieru  

 

5. Propozycja zabaw na świeżym powietrzu 

 Zabawa ruchowa – „Kto wyżej rzuci?” 

Dziecko i rodzic trzymają małe piłki na polecenie dziecka   rzucają  woreczek 

obiema rękami w górę i patrzą, kto wyżej podrzuci. Nagroda to oklaski. 

 Zabawa orientacyjno-porządkowa – „Pająk i muchy”. 

Rodzic wyjaśnia, że pająk poluje tylko na żywe muchy. Dziecko z pozostałymi 

członkami rodziny  biega, z brzęczeniem, bzykaniem, w różnych kierunkach. Na 

hasło: Idzie pająk! – zastygają momentalnie w bezruchu. Pająk wychodzi na łowy 

(jest nim początkowo rodzic), obserwuje bacznie, obchodzi muchy, a jeśli któraś 

drgnie, zabiera ją do swej sieci (na chwilę odsuwa dziecko od zabawy). 

6. Proszę rodziców o pomoc dziecku w uzupełnieniu Kart pracy, cz.3,s.66. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-

3/mobile/index.html#p=68 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf 

7. Zabawa orientacyjno-porządkowa – „Spłoszone ptaszki”. 

Obręcze, skakanki. 

Na środku sali jest ułożone ze skakanek duże koło i kilka obręczy niedaleko niego. 

Z boku stoi jedno wyznaczone dziecko – pies. Dzieci są wróbelkami. Skaczą  

w dużym kole i szukają pożywienia. Niespodziewanie wpada do środka koła pies 

i zaczyna szczekać. Wróbelki uciekają (podskoki obunóż) do obręczy. Gdy pies 

opuści koło, wówczas wróbelki tam wracają i zabawa zaczyna się od początku. 

 Zabawa relaksacyjna – „Ptasie gniazdo”. 

Rodzic wraz z dzieckiem oraz cała rodziną budują na środku pokoju gniazdo  

z koców i poduszek. Wszyscy siadają w gnieździe. Rodzic prosi aby wszyscy 

uczestnicy zabawy wyobrazili sobie, że są pisklętami. Przy nagraniu spokojnej 

melodii opowiada, co się zdarzyło. 
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– Nasze przytulne, ciepłe gniazdo jest bardzo wysoko na drzewie i wiatr kołysze 

nim delikatnie. W gnieździe mieszkają mama bocianowa i małe bocianie pisklęta. 

Wiatr dmie coraz mocniej. Nagle gniazdo się przewraca, a wy, małe pisklęta, 

musicie rozłożyć skrzydełka i machać nimi, aby nie spaść na ziemię. Rozłóżcie 

szeroko ramiona i latajcie po pokoju, mówiąc: kle, kle, kle…dopóki nie naprawię 

gniazda i z powrotem was do niego nie przyprowadzę. (rodzic naprawia gniazdo 

i przyprowadza do niego jedno pisklę za drugim). 

Rodzic kontynuuje opowieść: – Teraz znów siedzimy w naszym ciepłym gniazdku 

i łagodnie się kołyszemy. Ojej, nadchodzi burza! Nagle nasze gniazdo znów się 

przewraca. Rozłóżcie skrzydełka i latajcie po sali, powtarzając przy tym: kle, kle, 

kle… Mocno poruszajcie swoimi skrzydełkami, aby stały się silne. Chcę naprawić 

gniazdo i zanieść do niego wszystkie pisklęta. Teraz znowu możemy wszyscy 

razem siedzieć w ciepłym domku. Widzę, że moje małe bocianki umieją już latać… 

Rozwińcie swoje skrzydełka, pofruńcie i przylećcie teraz do gniazda same. 

8. Modelowanie struktury dźwiękowej nazw obrazków. 

Rodzic przygotowuje obrazki ptaków dla dziecka. Dziecko losuje obrazek, dzieli 

jego nazwę na sylaby i na głoski przy pomocy rodzica określa samogłoski  

i spółgłoski. 

 

Serdeczne pozdrowienia, miłego dzionka  

 

 

 

 


