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WITAMY  W CZWARTEK ! 

 

 
 

Temat tygodnia: POWRÓT PTAKÓW 

Temat dnia: PTAKI-WIOSNY OZNAKI 

Cele zajęć:  

-utrwalenie nazw i wyglądu ptaków, które kojarzą nam się z wiosną np. bocian, jaskółka…, 

- zapoznanie dzieci z budową ptaka, 

- kształtowanie umiejętności wykonania pracy przestrzennej, 

- rozwijanie sprawności fizycznej; 

Aktywność: plastyczna, ćwiczenia gimnastyczne 

Zaczynamy... 

 

1. Rymowanka na powitanie  

Jak miło o poranku,  

uśmiechniętą zrobić minkę  

i powitać Was!  

Jak miło o poranku,  

razem śpiewać, klaskać w ręce!  

Do radości i zabawy  

nie potrzeba nam nic więcej. 

 

2. „Jakie ptaki przylatują do nas wiosną?”- rozmowa  o wiosennych powrotach ptaków. 

Spójrzcie na ilustracje przedstawiające ptaki, które powracają wiosną do naszego kraju. 

Wspólnie z Rodzicami  porozmawiajcie na temat ich wyglądu i budowy. Wskażcie 

poszczególne elementy: nogi, skrzydła, tułów, głowa, pazury, dziób, ogon.  



 

 

 

 



3. „Żabie kroki”- zabawa przy muzyce 

https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg 

4. „Jaskółka na rolce”- teraz przyszedł czas na wykonanie pracy plastycznej. 

 

 Zapraszamy do obejrzenia filmiku, na którym krok po kroku pokazany jest sposób jej 

wykonania. (szablon jaskółki- załącznik nr 1). 

https://www.youtube.com/watch?v=RterFPqfAd4 

5. „Powroty ptaków”- zabawa bieżna 

Dzieci- ptaki- wracają z Afryki, biegają w różnych kierunkach z rozłożonymi na bok rękami 

jak skrzydłami, przy akompaniamencie łyżek. Podczas przerwy w grze przykucają                             

i odpoczywają przed dalszą podróżą. Dźwięk łyżek jest sygnałem do dalszego biegu. 

6. „Ptaki- wiosny oznaki”- dla chętnych 

mamy również propozycję wykonania 

dowolnego ptaka  z plasteliny. 

Oto nasza propozycja ☺ 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg
https://www.youtube.com/watch?v=RterFPqfAd4


7. Teraz przechodzimy do ćwiczeń 

gimnastycznych. Przebierzcie się                        

w wygodny strój gimnastyczny i zaczynamy. 

 
 

Na początek „Muzyczna gimnastyka-ćwiczenia w poskokach” 

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU 

Zakręćcie teraz kołem i wylosujcie ćwiczenie gimnastyczne. Może Rodzice lub Wasze 

rodzeństwo wykona ćwiczenia razem z Wami?  

https://wordwall.net/pl/resource/1069314/gimnastyka-przedszkolaka 

Na koniec mamy dla Was propozycję gry gimnastycznej dla całej rodziny. Zasady są 

proste. Wykonaj rzut kostką i wykonaj ćwiczenie. Jeśli kolejny raz wylosujesz tę samą liczbę 

oczek, wówczas przechodzisz do kolejnego rzędu. Jeśli wykonasz wszystkie ćwiczenia                         

z jednego rzędu kończysz zadanie.  

 

 

Dla chętnych załącznik nr 2- ćwiczenia grafomotoryczne  

UDANEJ ZABAWY ! 

Joanna Sałagaj 

Paulina Mazur 
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Załącznik nr 1 

 



Załącznik nr 2 

 


