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

DATA: 24.04.2020r. 

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

Gołojuch 

 

Temat: Kto do nas wraca na wiosnę? 

Cele ogólne: 

• rozwijanie mowy czynnej, 

• rozwijanie umiejętności matematycznych, 

• rozwijanie umiejętności wiernego odwzorowania ruchu. 

 

Cele operacyjne: 

Dziecko: 

• wypowiada się na temat wysłuchanego wiersza, 

• wykonuje proste obliczenia na podstawie obrazków, 

• precyzyjnie wykonuje ćwiczenia fizyczne. 

 

 Troszkę się poruszamy – Poranna gimnastyka. 

Link: https://youtu.be/m2WsGrvCx_w 

 

 Ćwiczenie ortofoniczne Głosy ptaków. 

Rodzic naśladuje głosy ptaków (np.: kle, kle, ćwir, ćwir): szybko, wolno, cicho, 

głośno. Dziecko powtarza za Rodzicem. 

 

 Ćwiczenie grafomotoryczne Pan bocian; Ślady ptaków. 

 

1) Pan bocian: 

Czarna i czerwona kredka, kartka z szablonem bociana. 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/Bocian-1.pdf 

Dziecko rysuje po śladzie a następnie koloruje rysunek bociana. 

 

2) Ptaki i ich domy: 

Kredki, Kartka z narysowaną drogą ptaków do ich gniazd. 

Dziecko rysuje po śladach doprowadzając ptaki do ich gniazd. Rodzic rozmawia 

z dzieckiem o tym gdzie ptaki budują swoje gniazda. 

http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/01/PTAKII7.jpg 

 

https://youtu.be/m2WsGrvCx_w
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/Bocian-1.pdf
http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/01/PTAKII7.jpg
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 Słuchanie nagrania A. Vivaldiego Cztery pory roku. Wiosna. 

Nagranie utworu A. Vivaldiego Cztery pory roku. Wiosna. 

https://youtu.be/4Nyq_wSBa_Y 

Rodzic pyta dziecko, z czym mu się kojarzy to nagranie, i prosi o uzasadnienie. 

 

 Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Wiosenne powroty. 

Obrazki: skowronka, bociana, jaskółki, sójki, wróbla. 

 

https://youtu.be/4Nyq_wSBa_Y
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Rodzic recytuje (lub czyta) wiersz, w odpowiednich momentach pokazując 

obrazek właściwego ptaka. 

Przyszła wiosna, 

a tuż za nią 

ptaki przyleciały. 

 

Teraz będą 

jak co roku 

gniazda zakładały. 

 

Bocian lubi 

patrzeć z góry  

dom ma na topoli. 

 

Za to żuraw  

wśród mokradeł 

raczej mieszkać woli. 

A jaskółka  

gdzieś pod dachem 

gniazdko swe zakłada. 

 

Zaś kukułka  

swoje jajka 

niesie do sąsiada. 

 

Tyle ptaków  

powróciło  

do nas razem z wiosną! 

 

W dużych gniazdach, 

małych gniazdkach 

niech pisklęta rosną! 
 

 Rozmowa na podstawie wysłuchanego wiersza. 

 Jakie ptaki są wymienione w wierszu? 

 Gdzie znajduje się dom bociana? 

 Co to są mokradła? 

 Gdzie zakłada gniazdko jaskółka? 

 Co robi z jajkami kukułka? 

 Jak się nazywają dzieci ptaków? 

 

 Taniec dowolny do piosenki: Śpiewające Brzdące - Żabie kroki - Piosenki 

dla dzieci 
https://youtu.be/DwwpCoM0sHg 

Rodzic tańczy razem z dzieckiem dowolny taniec do piosenki „Żabie kroki”. 

Rodzic i dziecko mogą się wcielić odpowiednio w rolę bociana i żaby. 

 

 Zabawa matematyczna Żabki w stawie. 

Niebieska kartka w kształcie stawu (owalna), 5 obrazków żabek. 

https://youtu.be/DwwpCoM0sHg
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Rodzic daje dziecku niebieską kartkę, a także obrazki żabek. Prosi, aby dziecko 

umieściło w stawie dwie żabki. Doskoczy do nich jeszcze jedna żabka. Ile jest 

teraz żabek? Rodzic może modyfikować w dowolny sposób zarówno liczbę 

dodawanych, jak i odejmowanych obrazków żabek. 

 

 Kończenie zdania: Ptaki wracają do Polski z ciepłych krajów, bo... 

Rodzic wysłuchuje wszystkich odpowiedzi. Jeżeli jakaś jest niepoprawna (np. 

...bo tak chcą), próbuje nakierować dziecko na prawidłowy tok myślenia. 
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 Zabawa dydaktyczna Zobacz, gdzie jest jaskółka. 

Obrazek jaskółki. 

 

Rodzic prosi, aby dziecko położyło gdzieś swój obrazek. Następnie wraca do 

Rodzica i opowiada, gdzie ukryło swój obrazek, używając słów określających 

położenie przedmiotów w przestrzeni. 

  Zabawy na świeżym powietrzu, obserwowanie zmieniającej się przyrody, 

słuchanie śpiewu ptaków i ich obserwacja.  

Rozmowy o pogodzie. Rodzice rozmawiają z dziećmi o aktualnej pogodzie, 

używając odpowiednich słów (np.: słonecznie, wietrznie itp.). 

 Zabawa ruchowa Powrót ptaków. 

Dziecko swobodnie porusza się po podwórku. Kiedy Rodzic powie: Ptaki 

wracają!, dziecko naśladuje lot ptaka i leci do Rodzica. (lub w wyznaczone 

miejsce). 

 Rozwiązywanie zagadek M. Smułki, dotyczących ptaków powracających 

na wiosnę do Polski.  

Obrazki: bociana, skowronka, jaskółki, kukułki. 
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Dziecko, jeśli zna odpowiedź  wskazuje odpowiedni obrazek. 

1) Ma długie czerwone nogi, długi dziób. 

Choć żabek nie lubi, to czasem je zje. (bocian) 

 

2) Śpiew tego ptaka leci wysoko do słonka, 

bo właśnie wołamy na wiosnę... (skowronka ) 

 

3) Ptaszek ten nie jest duży, nie stoi na półkach 

i choć, nie wiem czemu, robi kółka, 

to wiadomo, że to... (jaskółka) 

 

4) Ptaszek, o którym myślę, boi się huku, 

a oprócz tego często woła: kuku, kuku. (kukułka) 

 

 Film edukacyjny podsumowujący wiadomości o wiośnie : 

https://youtu.be/Wjo_Q1OYTmY 

 

Gorąco pozdrawiamy wszystkie dzieci 

https://youtu.be/Wjo_Q1OYTmY

