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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY: „MOTYLKI” 6–LATKI  

DATA: 02.04.2020r.  

OPRACOWAŁA: Elżbieta Rzeszutek  

 

Temat: „Powroty ptaków” 

 

Cele główne: 

• rozwijanie mowy,  

• budzenie zainteresowania przyrodą, 

• zachęcanie do robienia porządków w swoim otoczeniu. 

 

1. Opowieść ruchowa przy muzyce – „Wiosna”. 

Nagranie dowolnej muzyki instrumentalnej o pogodnym charakterze. 

Rodzic wybiera muzykę instrumentalną o pogodnym charakterze. Dzieci starają 

się obrazować tekst ruchem. Rodzic mówi:    

Wiosna wychodzi na spacer. – Dziecko kładzie ręce na biodrach, maszeruje za 

rodzicem.  

Kiedy dotyka ziemi, topnieje śnieg, pojawiają się kwiaty. – Dziecko wykonuje 

przysiad, dotykając dłońmi dywanu. 

Trochę się zmęczyła. Przysiadła na starym pnie drzewa i postanowiła odpocząć. 

– Dziecko przechodzi do leżenia na plecach. 

Głęboko oddycha. – Dziecko wciąga powietrze nosem, wypuszcza ustami.  

– Jak przyjemnie. Szkoda, że muszę iść dalej. – Dziecko wyciąga nogi przed 

siebie, rozsuwając lekko. 

 – Zobaczę, co słychać w sadzie –  przeciąga się, unosząc ręce w górę, na boki. 

– Wyczaruję liście na drzewach i zaproszę ptaki – dziecko wykonuje podskoki, 

obroty, wyciąga ręce w górę, ptaki. – Niech wypełnią swym śpiewem okolicę. 

– Muszę przeskoczyć strumyk, nie mocząc sukni – dziecko wykonuje kilka 

podskoków obunóż w przód. 

Teraz posłucham jeszcze śpiewu ptaków. – Dziecko przechodzi do lekkiego 

rozkroku, nie odrywając nóg od podłogi; wykonuje skręty tułowia, nadstawiając 

raz jedno ucho, raz drugie ucho. 

– Pora wracać do domu. Zanim to zrobię,  porozmawiam z drzewami. – Dziecko 

pozostaje w pozycji stojącej, kołysze rękami. Dziecko kołysze rękami  

w dowolnych kierunkach, równocześnie naśladując szum drzew (z różnym 

natężeniem). 
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2. Zabawa plastyczna – „Wiosenne słońce”. 

Dla dziecka rodzic przygotowuje: żółty papier i pomarańczowy papier, kartka 

w kształcie słońca, klej.  

Wydzieranie koła i pasków – promyków słońca – z żółtego papieru  

i z pomarańczowego papieru; przyklejanie ich na kartce w kształcie słońca. 

3. Rozmowa o wiosennych powrotach ptaków. 

Oglądanie książek o ptakach, zachęcanie do dzielenia się spostrzeżeniami na ich 

temat. 

Książki i albumy o ptakach przygotowuje rodzic. 

Dziecko wskazuje znane mu ptaki. Słucha ciekawostek na ich temat. 

4. Rozwiązywanie zagadek o ptakach. 

Rodzic przygotowuje zdjęcia wybranych ptaków. 

Rodzic kładzie na stole zdjęcia ptaków – rozwiązań zagadek. Po rozwiązaniu 

zagadki dziecko wskazuje zdjęcie odpowiedniego ptaka. 

Pióra biało – czarne 

Buciki czerwone 

Uciekają przed nim żabki bardzo przestraszone. (bocian) 

 

Już po lesie kuka gniazdka sobie szuka 

Jak znajdzie, podrzuca jaja, niech inni je wygrzewają. (kukułka) 

 

Wiosną do nas przyleciała 

Ta ptaszyna czarna mała 

Murować się nie uczyła 

Ale gniazdka ulepiła. (jaskółka) 

 

Śpiewa wysoko piosenki do słonka 

ta ptaszyna mała, głos ma podobny do drżenia dzwonka. (skowronek) 

 

5. Rodzic na globusie lub mapie świata pokazuje dziecku drogi ptaków  

z ciepłych krajów do Polski. 

Rodzic pokazuje na globusie Egipt – miejsce, gdzie zimują nasze bociany. Potem 

pokazuje Polskę i rysuje drogę, jaką muszą przebyć bociany wracające do kraju. 

Pokazuje na globusie, co bociany musiały mijać, wracając do nas. 
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6. Rozmowa na temat: Co robią ptaki po powrocie? Rodzic pyta: 

 

 Co robią ptaki, gdy powrócą do kraju? 

 Czy wszystkie ptaki budują gniazda? 

 

7. Proszę rodziców o pomoc dziecku w uzupełnieniu Kart pracy,cz.3,s.67. 
 

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

3/mobile/index.html#p=69 

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

 

8. Zabawa ruchowa – „Wiosenne porządki”. 

Dziecko  porusza się po pokoju przy akompaniamencie dowolnego instrumentu 

muzycznego. Podczas przerwy w grze naśladuje wiosenne prace w ogrodzie,  

o których mówi rodzic., np. grabimy suche liście; przekopujemy grządki; 

niesiemy wiadra ze śmieciami; sadzimy sadzonki; podlewamy kwiaty. 

9. Robienie wiosennych porządków w ogrodzie.  

Rękawiczki, wiaderka, cebulki kwiatowe, grabie, łopaty. 

 

10. Wyjście do ogrodu – grabienie liści, patyków i gałązek; zbieranie drobnych 

kamyków; przenoszenie śmieci wiaderkami na wyznaczone miejsce; 

zamiatanie ścieżek i chodników; spulchnianie ziemi na grządkach; sadzenie 

cebul kwiatowych. Zachęcanie do prostych prac na powietrzu. Podkreślenie 

zaangażowania wszystkich członków rodziny w pracę dla wspólnego dobra. 

 

11. Zabawy na świeżym powietrzu 

 

• Zabawa bieżna – „Pszczółki szukają nektaru”. 

Do zabawy zaproszeni zostają wszyscy domownicy.  

Wszystkie osoby są pszczółkami. Biegają w różnych kierunkach ogrodu 

przedszkolnego, machając rękami na wysokości ramion. Na mocne uderzenie 

w bębenek przykucają i zbierają nektar z kwiatów. Dwa uderzenia w bębenek 

są sygnałem do ponownego biegu. 

• Zabawa ruchowa – „Bociany na łące”. 

Dziecko jest  są bocianem. Porusza się w różnych kierunkach ogrodu z wysokim 

unoszeniem kolan, co pewien czas zatrzymuje się, staje na jednej nodze  

i rozgląda się, szukając żabek. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-3/mobile/index.html#p=69
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-3/mobile/index.html#p=69
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf
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12. Proszę rodziców o pomoc dziecku w uzupełnieniu Kart pracy,cz.3,s.68. 

 

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

3/mobile/index.html#p=70 

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

13.  Zabawa „Prawda czy fałsz?” – rozwijanie umiejętności poruszania się  

w przestrzeni, bez potrącania innych. 

Rodzic gra na dowolnym instrumencie muzycznym zmieniając tempo. Dziecko 

porusza się w dowolnych kierunkach zgodnie z jego rytmem. Na ustalony sygnał 

wykonuje zadanie: 

 

Rodzic gra na 

instrumencie: 

Dziecko: 

jedno uderzenie –  przechodzi do przysiadu, 

dwa uderzenia   –  wykonuje dwa podskoki, 

trzy uderzenia   –  odgaduje, czy zdanie wypowiedziane przez rodzica   

jest prawdziwe, czy fałszywe (jeżeli zdanie jest prawdziwe, 

unosi rękę w górę; jeżeli jest fałszywe, stoi na baczność): 

• Wiosną zwierzęta zapadają w sen zimowy. 

• Marzec, kwiecień to jesienne miesiące. 

• Kiedy jest lato, w jeziorach zamarza woda. 

• Wiosną z dalekich krajów wracają ptaki i buduj. 

 

 

 

Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich dzieci i całych rodzin, 

 miłego dnia i dużo uśmiechu  

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-3/mobile/index.html#p=70
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-3/mobile/index.html#p=70
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf

