
Propozycja zajęć na  czwartek 08.04.2021 

 

WITAMY DZIECI I RODZICÓW Z GRUPY BIEDRONECZKI I ZAPRASZAMY DO 

WSPÓLNYCH ĆWICZEŃ I ZABAW 

 

Temat: Rozmowa o wiosennych powrotach ptaków . 

            Słuchanie piosenki :,,Wołanie wiosny'' , rozwijanie umiejętności    płynnego 

poruszania się w przestrzeni. 

 

 Cele:- rozwijanie mowy; 

          - budzenie zainteresowania przyrodą;  

          - utrwalenie poznanej piosenki; 

         - zachęcanie do robienia porządków w swoim otoczeniu; 

 Aktywność: społeczno - przyrodnicza, muzyczno- ruchowa 

 

 

 
 

Zapraszamy Was do odgadnięcia zagadek .  

 

 Pióra biało-czarne, buciki czerwone, 

 uciekają przed nim żabki, bardzo przestraszone. (bocian)  

 

Wiosną do nas przyleciała ta ptaszyna czarna, mała. 

 Murować się nie uczyła, ale gniazdko ulepiła. (jaskółka)  

 

Wzbija się w niebo śpiewak malutki, 

Z góry przesyła wiosenne nutki, 

A każda nuta dźwięczy jak dzwonek 

I już wiadomo, że to.......( skowronek) 

 

BRAWO !!!.Udało się odgadnąć. 

 

                                              
Proponujemy ,aby teraz wysłuchać opowiadania  o powrotach ptaków pt. ,,Ptasia 

narada''  
https://www.youtube.com/watch?v=Azr2pqqxGro  



   - Jakie ptaki powracają  

   - Co robią ptaki, gdy powrócą do kraju? 

   - Co się dalej dzieje, gdy ptaki zbudują gniazdo. 

  -  Czy wszystkie ptaki budują gniazda? 

 

 Otwórzcie karty pracy na str.63. Opowiedzcie historyjkę obrazkową a następnie 

rysujcie po śladzie drogę ptaka do gniazda. 

 



Może teraz troszkę się rozruszamy  zaproście do zabawy rodzeństwo lub rodziców  - 

Opowieść ruchowa przy muzyce – ,,Wiosna''  
 

https://www.youtube.com/watch?v=TOwVvcce42I 

 

Postarajcie  się obrazować tekst ruchem: 

-  Wiosna wychodzi na spacer - kładziemy  ręce na biodrach i maszerujemy  

- Kiedy dotyka ziemi, topnieje śnieg i pojawiają się kwiaty - wykonujemy przysiady, 

dotykając dłońmi dywanu 

- Trochę się zmęczyła. Przysiadła na starym pniu drzewa i postanowiła odpocząć -  leżymy na  

plecach,  

- Głęboko oddycha, wciągając pachnące świeżą ziemią powietrze- wciągamy powietrze 

nosem, wypuszczamy ustami, 

 – Jak przyjemnie. Szkoda, że muszę iść dalej. Zobaczę, co słychać w sadzie- wyciągamy nogi 

przed siebie, rozsuwając lekko na boki; przeciągamy się, unosząc ręce w górę, na boki,  

- Wyczaruję liście na drzewach i zaproszę ptaki. Niech wypełnią swym śpiewem okolicę - 

wykonujemy podskoki, obroty, wyciągamy ręce w górę, 

- Muszę przeskoczyć strumyk, nie mocząc sukni-  wykonujemy kilka podskoków obunóż w 

przód, 

- Teraz posłucham jeszcze śpiewu ptaków-  przechodzimy do lekkiego rozkroku, nie 

odrywając nóg od podłogi, wykonujemy  skręty tułowia, nadstawiając raz jedno ucho, raz 

drugie ucho, 

- Pora wracać do domu. Zanim to zrobię, porozmawiam z drzewami - pozostajemy w pozycji 

stojącej, kołysząc rękami w dowolnych kierunkach, równocześnie naśladując szum drzew (z 

różnym natężeniem).  

 

Pięknie wiosna przyszła jest z nami już wszyscy ją powitaliśmy miejmy nadzieję że 

wkrótce zrobi się cieplej 

 

Zapraszamy jeszcze do wspólnego śpiewu piosenki ,,Wołanie wiosny '' 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1znkHuT2YZ8 

 

 Spróbujmy uczyć się tej piosenki na pamięć ;  

 

I. Dzisiaj w drodze do przedszkola 

   już zielone były pola, 

   a bociany klekotały,  

   bo na łąkę przyleciały. 

  

Ref.: Zielona wiosenka nas woła, zielona panienka wesoła. 

        W oczy świeci nam złotym słońcem i rozrzuca kwiaty pachnące. (2x), 

 

 II. Na gałązkach pierwsze pąki,  

     a na pąkach pierwsze bąki.  

     Żabki skaczą, a skowronek śpiewa  

     jak srebrzysty dzwonek. 

 

 Ref.: Zielona wiosenka nas woła, zielona panienka wesoła. 

        W oczy świeci nam złotym słońcem i rozrzuca kwiaty pachnące. (2x), 



III. Na spacerze zobaczymy,  

     czy już nigdzie nie ma zimy.  

     Teraz wiosna rządzić będzie,  

     z czego bardzo się cieszymy! 

 

     Ref : Zielona wiosenka nas woła, zielona panienka wesoła. 

             W oczy świeci nam złotym słońcem i rozrzuca kwiaty pachnące. (2x 

 

 

 
 Spróbujcie jeszcze raz posłuchać i poruszać się w rytm piosenki , pokazać ciałem i 

ruchem o czym opowiada  
Prosimy otwórzcie jeszcze karty pracy na str 67 obejrzyjcie zdjęcia ptaków, nazwijcie je, 

dokończcie podany rytm naklejając naklejki. 

Uzupełnijcie jeszcze ćwiczenia na str 68 i 69. 

Połączcie pierwsze głoski nazw obrazków - jaki ptak powstał? 

Zachęcamy do prostych prac na powietrzu np. wiosennych porządków w 

przydomowych ogródkach lub na działkach do grabienia suchych liści, zbierania  

patyków, gałązek, kamyków, zamiatanie ścieżek przenoszenie zebranych śmieci  w 

wyznaczone miejsca. Proponujemy zasadzenie roślinki cebulowej i opiekowanie się nią. 



 
Dla chętnych mamy jeszcze zabawę plastyczną- ,,Wiosenne słońce'' 

 

Potrzebne będzie: żółty papier i pomarańczowy papier, kartka w kształcie słońca, klej. 

Wydzieramy  koła i paski – promyki słońca – z żółtego papieru i z pomarańczowego papieru; 

przyklejamy  na kartce w kształcie słońca. Może macie jakiś inny pomysł na wiosenne 

słonko? 

 

 

 
 

 

Wyślijcie nam Wasze słoneczka  jesteśmy ciekawe jak Wam się udały - może one pomogą w 

nadejściu  ciepłej wiosenki?  

 

Pozdrawiamy Was cieplutko ! do zobaczenia jutro! 

 

 

 

Ula Kaszuba , Halinka Bieniek 

 


