
CZWARTEK – 19 MARCA 2020 

 

Temat dnia: Co słychać wiosną w gnieździe? 

 

1. Co się dzieje w świecie ptaków? – oglądanie filmów edukacyjnych z serii Sekretne życie 

ptaków. 

Zachęcam do obejrzenia krótkich filmików dostępnych na youtube związanych z życiem 

ptaków. Linki dostępne poniżej: 

część 3: https://www.youtube.com/watch?v=66CU83dBEaM 

część 4: https://www.youtube.com/watch?v=2R_YAS_kvxo 

część 5: https://www.youtube.com/watch?v=gJryXPCBROU 

 

2. Zabawa dotykowa Pudełka sensoryczne. 

Pudełko po chusteczkach higienicznych bądź woreczek wypełniamy różnymi materiałami, 

np.: watą, gałązkami, piórami, piaskiem, kamykami, nasionami itp. Dziecko wkłada ręce        

w otwór pudełka/worka  i bada jego zawartość (bez podglądania). Określają cechy 

dotykanych materiałów i zgadują, co to może być. Sprawdzają, co jest ukryte w środku 

pudełka. Zastanawiają się, czy ten materiał mógłby posłużyć ptakom do budowy gniazda. 

 

3. Zabawa badawcza Co znajdziemy w skorupce jajka?  

Zabawa do przeprowadzenia podczas przygotowywania jajecznicy, ciasta itp. rzeczy. 

Dziecko trzyma jajko w dłoniach. Podaje określenia związane z nim, np.: małe, duże, owalne, 

okrągłe, twarde, gładkie, nakrapiane itp. Osoba dorosła uderza w skorupkę i wylewa 

zawartość na talerzyk/do pojemnika. Nazywa części jaja: żółtko i białko. Dziecko ogląda 

skorupki jajka, sprawdza, czy łatwo da się je pokruszyć, co znajduje się w skorupce               

od środka.  

 

4. Praca plastyczna Ptaki. 

Drukujemy szablon ptaków ( załącznik nr 1) bądź rysujemy dziecku podobny na kartce. 

Dziecko wycina wzory. Skleja skrzydła z tułowiem ptaka. Wykleja go dostępnymi 

materiałami: plasteliną, piórkami, bibułą, kolorowym papierem. 

 

5. Ćwiczenia słownikowe Jaka może być wiosna?  

Dziecko odpowiada na pytanie Jaka może być wiosna?  Podaje słowa, które kojarzą mu się     

z wiosną. Osoba dorosła zapisuje podane przez dziecko przykłady, np.: radosna, ciepła, 

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

 

6. Ćwiczenia oddechowe Dwa wiatry. 

Dziecko trzyma w ręku paski bibuły lub tasiemki. Wciąga powietrze nosem i wypuszcza 

ustami mocno dmuchając na paski. Dziecko dmucha na zmianę: lekkim strumieniem 

powietrza (mały wiatr) i silnym strumieniem (silny wiatr). 

 

DODATKOWE ĆWICZENIA, ZABAWY: 

1. Karta pracy: Kwiat w wazonie (rysowanie oburącz). 
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Załącznik nr 1 

 
 


