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Gołojuch 

 

Temat: Ptasie trele 

 

Cele ogólne 

 rozwijanie sprawności rąk, 

 poszerzanie mowy czynnej, 

 

 Troszkę się poruszamy. Przypomnijmy dzieciom, że ruch to zdrowie. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8 

 Zabawa na powitanie – Re, re, kum, kum. (zachęcamy innych członków 

rodziny do zabawy) 

Dziecko w przysiadzie podskakuje po całym pokoju lub podwórku, udając żabę. 

Gdy spotka na swojej drodze inną żabę(Rodzica lub innego członka rodziny), 

witają się: jedno pozdrawia, mówi: Re, re, drugie odpowiada na pozdrowienie: 

Kum, kum. 

 Ćwiczenia grafomotoryczne Skoki żabki. 

Arkusz szarego papieru, zielony mazak lub pastele olejne, sylweta zielonej żaby. 

Na dużym arkuszu papieru zawieszonym na ścianie, Rodzic przykleja z lewej 

strony sylwetę zielonej żaby i rysuje szlaczek z linii zaokrąglonych od góry – 

imitujący skoki żaby, tworząc małe, a potem coraz większe skoki żaby. Dziecko 

rysuje podobny szlaczek w powietrzu. Następnie podchodzi do arkusza 

umocowanego na ścianie i rysuje grubym zielonym mazakiem po zaznaczonym 

przez rodzica śladzie. 

https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8


 



 Zabawa ruchowa Gram w kolory.  

Tamburyn. 

Dziecko biega po pokoju, gdy Rodzic gra rytmicznie na tamburynie. Gdy uderza 

cztery razy wolno w instrument – dziecko dotyka w pokoju czegoś w kolorze 

zielonym. (Rodzic podaje też inne kolory). 

 Zabawa ruchowa Przylot bocianów.  

Dziecko biega po pokoju lub podwórku i macha szeroko rozpostartymi 

ramionami, udając lecącego bociana. Na hasło wypowiadane przez Rodzica: 

Gniazdo – ląduje, składając skrzydła blisko ciała, i staje na jednej nodze (druga 

może być ugięta w kolanie), głośno przy tym klekocąc z radości. 

 Zabawa dydaktyczna Przeczenia. 

Dziecko dopowiada przeczenia do podanych przez Rodzica słów: nieszybki 

(wolny), nieciepły (zimny), niemały (duży), niestary (młody), niemokry (suchy), 

niewesoły (smutny), niedaleki (bliski), niebiedny (bogaty), niedługi (krótki) itp.  

 Zabawa ruchowa Wszystko co lata. 

Instrumenty perkusyjne (trójkąt, grzechotka, gwizdek, tamburyn). Jeśli nie mamy 

takich instrumentów w domu możemy je zastąpić innymi przedmiotami. 

Na dźwięk trójkąta dziecko naśladuje lot ptaka, na dźwięk grzechotki – lot 

śmigłowca, na dźwięk gwizdka – rakiety, a na dźwięk tamburynu naśladuje lot 

samolotu. 

 Praca plastyczna Pan bocian  

 Szablon bociana, czerwona i niebieska kredka, czarna bibuła, zielona 

bibuła, klej. 

Dziecko: 

− koloruje dziób i nogi bociana na czerwono, 

− koloruje chmury na niebiesko, 

− z czarnej bibuły robi kulki i przykleja na końcach skrzydeł bociana, 

− zieloną bibułę rwie na małe kawałki i wykleja drzewa oraz trawę. 

 

Szablon bociana pochodzi ze strony: https://miastodzieci.pl/kolorowanki/bocian/ 

  

 

 

 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/bocian/


 



Dla chętnych dzieci: 

Szablon bociana, plastelina biała i czarna. 

Dziecko: 

− koloruje dziób i nogi bociana na czerwono, 

− wylepia zaznaczone kółeczkami miejsca kulkami plasteliny w odpowiednim 

kolorze. 

 



 Zabawa ruchowa Raz, dwa, trzy, bocian patrzy. 

Zabawa wymaga większej liczby osób, zachęcamy do zaproszenia członków 

rodziny do zabawy.  

Dziecko i pozostali członkowie zabawy prócz np. Rodzica są żabkami. Poruszają 

się, skacząc w przysiadzie, gdy Rodzic (bocian) jest odwrócony do nich tyłem  

i mówi: Raz, dwa, trzy, bocian patrzy! Gdy bocian odwraca się – żabki zastygają 

w bezruchu. Żabka, która się poruszy, przejmuje rolę bociana. 

 Zachęcamy do skorzystania z ćwiczeń logopedycznych zamieszczonych na 

stronie internetowej naszej szkoły przez szkolnego logopedę panią mgr Jolantę 

Szmagałę w zakładce logopeda. Poniżej znajduje się bezpośredni linki do 

ćwiczeń:  

https://zsmedgl.pl/logopeda/ 

 

 Ćwiczenia ortofoniczne z zastosowaniem wiersza B. Szelągowskiej Ptasie 

trele. 

 Rodzic czyta dziecku wiersz po czym pyta: Czym zajmowały się ptaki? 

 Rodzic powtarza wiersz, a dziecko powtarza 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. 

https://zsmedgl.pl/logopeda/


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! 

 

 Improwizacja ruchowa do wiersza. 

Rodzic recytuje wiersz, a dziecko pokazuje ruchem jego treść: przylot ptaków, 

budowanie gniazd, wysiadywanie jajek. Powtarza sylaby, dbając o prawidłowe 

artykułowanie głosek. 

 Ćwiczenie słuchu fonematycznego do głoski f.  

Rodzic podaje przykłady słów, a dziecko ma za zadanie klasnąć, gdy usłyszy 

słowo z głoską f na początku. Przykładowe słowa: autobus, foka, kompot, farby, 

figury, pędzel, woda, flaga itp. 

 Zabawy na świeżym powietrzu, obserwowanie zmieniającej się przyrody, 

słuchanie śpiewu ptaków i ich obserwacja.  

 

 Zabawa matematyczna Kukułka. 

Instrumenty muzyczne: tamburyn, bębenek, kołatka. Jeśli nie mamy instrumentów 

zastąpmy je np. drewnianymi klockami. 

Rodzic uderza w instrument a dziecko tyle razy naśladuje głos kukułki, ile 

uderzeń w instrument usłyszało. Dla 3-latków będzie to do czterech razy, dla 4-

latków – do pięciu razy. Dla ułatwienia dziecko może wskazywać na palcach, ile 

razy usłyszały dźwięk.  

 Utrwalanie piosenki Zielona wiosna  

Dziecko słucha piosenki, a potem porusza się przy jej nagraniu, Rodzic może mu 

towarzyszyć 

1) Aby wysłuchać daną piosenkę, należy zarejestrować się na stronie 
wydawnictwa mac (jako rodzic). Rejestracja na stronie jest darmowa.  
Link do strony: https://www.mac.pl/register 

2) Po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na stronie proszę kliknąć  
w poniższy link do piosenki: https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-olekiada 

https://www.mac.pl/register
https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-olekiada


3) Wybrać z listy OLEK I ADA - POZIOM A+ a następnie proszę zmienić  
z CD1 na CD2 i wybrać piosenkę: Zielona wiosna. 

1. Nad brzegiem rzeki żabki siedziały 

i coś do ucha sobie szeptały.   

Kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, 

kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum. 

 

2. Przyleciał bociek, usiadł na płocie   

i do drugiego boćka klekoce. 

Kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle,   

kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle. 

 

3. Wszystko usłyszał mały wróbelek   

i przetłumaczył na ptasie trele.   

Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, 

ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir.   

Wiosna, wiosna, znów przyszła wiosna,   

wiosna, wiosna jest już wśród nas. 
 
 

 

Gorąco pozdrawiamy wszystkie dzieci 

 

 


