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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY: „ŻABEK” I „PSZCZÓŁEK" 

DATA: 02.04.2020r. 

OPRACOWAŁY: Magdalena Bojda, Magdalena Falandys, Magdalena Witek, Marta 

Gołojuch 

 

Temat: Co słychać wiosną w gnieździe? 

 

Cele ogólne: 

• rozwijanie zdolności manualnych, 

• budzenie zainteresowania przyrodą, 

• nauka prawidłowej artykulacji głoski m. 

Cele operacyjne: 

Dziecko: 

• wykonuje pracę plastyczną, 

• eksperymentuje, bada przyrodę, 

• prawidłowo artykułuje głoskę m. 

 

I CZĘŚĆ DNIA 

 

 Zabawa dydaktyczna Kolory wiosennych kwiatów. 

Tarcze gimnastyczne , kółka z kolorowych kartek, obrazki wiosennych kwiatów. 

Rodzic prosi o podniesienie kółek, które mają kolor jak: narcyzy, krokusy, 

tulipany, pomidory, cytryny, tęcza itp. 

 

 Utrwalanie piosenki „Spotkanie z wiosną”. 

 

 Ćwiczenie palców dłoni – „Gniazdo”. 

Kółka wycięte z tektury , spinacze do bielizny, piłeczki pingpongowe. 

Dzieci przyczepiają spinacze chwytem pęsetowym do brzegów kół, zgodnie  

z poleceniem. Rodzic określa kolejność, kolor i liczbę spinaczy. Na koniec 

wkłada do każdego koła (gniazda) kilka piłeczek symbolizujących jaja ptasie. 

Dzieci przeliczają piłeczki, stosując liczebniki porządkowe, i pokazują wynik – 

odpowiednią liczbę palców dłoni. 

 

II CZĘŚĆ DNIA 

 



2 
 

 Rozmowa na temat: Co się kryje w gnieździe ptaka? 

Książki przyrodnicze i encyklopedie dla dzieci o ptakach, plansze. 

Rodzic ogląda wraz z dziećmi zdjęcia ptaków i czyta informacje o ich życiu, 

budowaniu gniazd, składaniu jaj i wykluwaniu się piskląt. 

 Zabawa dotykowa Pudełka sensoryczne. 

Pudełka po chusteczkach higienicznych, wypełnione różnymi materiałami, np.: 

watą, gałązkami, sianem, piórkami, piaskiem, kamykami, nasionami, ziarnami, 

masą solną lub ciastoliną, torebki ze struną do zamykania, wypełnione: pianką 

do golenia, wodą, kostkami lodu, kisielem. 

Dzieci wkładają ręce w otwór w pudełku (bez zaglądania) i badają zawartość 

pudełka, określają cechy materiału i zgadują, co to może być. Sprawdzają, co jest 

ukryte w środku pudełka. Zastanawiają się, czy ten materiał mógłby posłużyć 

ptakom do budowy gniazd. 

 Zabawa badawcza Co znajdziemy w skorupce jaja? 

Jaja: kurze, przepiórcze lub inne dostępne (umyte lub naświetlone), talerzyk. 

Dzieci oglądają jaja i podają związane z nim określenia, np.: małe, duże, twarde, 

białe, kremowe, nakrapiane, okrągłe, owalne, gładkie itp. R. uderza w skorupkę  

i wylewa zawartość na talerzyk. Nazywa części jaja: żółtko i białko. Dzieci 

oglądają skorupki jaja, sprawdzają, czy łatwo da się je pokruszyć, co znajduje się 

w skorupce od środka 

 Praca plastyczna – „Pisklęta w gnieździe” 

Rodzic wycina z tektury koło i obrazki piskląt; 

Dzieci: 

− wydzierają z szarego papieru paski tworzące gałązki i trawę, z których 

powstanie gniazdo, 

− przyklejają paski na kole, tworząc gniazdo. 

 

 Zabawa muzyczno-ruchowa Nauka latania. 

Nagranie dowolnej muzyki do biegu i do podskoków. 

Podczas nagrania dzieci biegają po sali, machając rękami jak skrzydłami. Na 

przerwę w muzyce przykucają i odpoczywają. Na ponowny dźwięk muzyki 

podrywają się do lotu. 

 Ćwiczenia słownikowe Jaka może być wiosna? 
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Dzieci odpowiadają na pytanie: Jaka może być wiosna? Podają słowa, które 

kojarzą im się z wiosną. 

R. zapisuje podane przez dzieci przykłady, np.: radosna, ciepła, deszczowa, miła, 

kolorowa, świeża, pachnąca, zielona, kwitnąca, słoneczna, przyjemna. 

 Ćwiczenia oddechowe Dwa wiatry. 

Kawałki zielonej bibuły, serwetki, nożyczki. 

R. rozdaje dzieciom kawałki zielonej bibuły/serwetkii prosi, aby ją nacięły, tnąc 

wąskie paseczki, tworząc w ten sposób trawę. Przypomina o prawidłowym torze 

oddechowym: wciąganie powietrza nosem, a wypuszczanie ustami. Następnie 

dzieci dmuchają na swoje trawy, na zmianę: lekkim strumieniem powietrza (mały 

wiatr) i silnym strumieniem powietrza (silny wiatr). 

 Obserwowanie budzącej się do życia przyrody w ogrodzie za pomocą lupy. 

Szukanie gniazd na okolicznych drzewach. 

Zachęcanie dzieci do zabawy w detektywa, który będzie tropił przyrodę. 

Ukierunkowuje obserwacje dzieci, zachęca do wypowiedzi i dzielenia się 

spostrzeżeniami. 

 

III CZĘŚĆ DNIA 

 

 Ćwiczenie małej motoryki – lepienie bazi z plasteliny. 

Plastelina, podkładki. 

Dzieci lepią z plasteliny wałeczki, które będą gałązkami. Następnie toczą małe, 

białe lub szare, kuleczki, które przylepiają do gałązek z plasteliny. 

 Zabawa dydaktyczna Czarodziejskie pudełko. 

Pudełko, małe zabawki. 

R. kładzie na stole małe zabawki z sali, np.: klocek, samochodzik, piłkę, 

przytulankę, kredkę. Dzieci je nazywają. Następnie. wkłada je do 

czarodziejskiego pudełka, a kolejne dzieci za pomocą dotyku starają się 

rozpoznać przedmioty po kształtach i je nazwać. 

 


