
Propozycja zajęć na wtorek 06.04.2021 

 

DZIEŃ DOBRY BIEDRONECZKI WE WTOREK PO ŚWIĘTACH.             

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNYCH ZABAW I ĆWICZEŃ. 

 

 

 
 

 

Tematyka tygodnia: Wiosenne powroty 

 

Temat: Słuchanie opowiadania Hanny Zdzitowieckiej ,, Gdzie budować gniazdo?'' 

            Odkrywanie litery j: małej i wielkiej.  

            Wykonanie wydzieranki z kolorowego papieru – Bocian 

 

 Cele: - rozwijanie mowy; 

          - poznawanie nazw ptaków, które wracają na wiosnę 

          -rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej słów;  

          - wykonuje pracę plastyczną 

 

Aktywność: językowa ,plastyczna 

 

     
 

Poznajecie te ptaki? 

- Oczywiście to skowronek i bocian .Są już w naszym kraju i oznacza to że wiosna rozgościła 

się na dobre. 

 

Zapraszamy do wysłuchania piosenki, spróbujcie zilustrować ruchem jej treść: ,,Zielona 

wiosna'' 

 

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

 



 
 

Przyjrzyjcie się obrazkom spróbujcie nazwać ptaki powracające na wiosnę 

 

 

Posłuchajcie teraz krótkiego opowiadania o ptasich gniazdach 

 

– Nie ma to jak głęboka dziupla! Trudno o lepsze i bezpieczniejsze mieszkanie dla dzieci – 

powiedział dzięcioł. 

 – Kto to widział, żeby chować dzieci w mroku, bez odrobiny słońca – oburzył się skowronek.  

– O, nie! Gniazdko powinno być usłane na ziemi, w bruździe, pomiędzy zielonym, młodym 

zbożem. Tu dzieci znajdą od razu pożywienie, tu skryją się w gąszczu…  

– Gniazdo nie może być zrobione z kilku trawek. Powinno być ulepione porządnie z gliny, 

pod okapem, żeby deszcz dzieci nie zmoczył. O, na przykład nad wrotami stajni czy obory – 

świergotała jaskółka. 

 – Sit, sit – powiedział cichutko remiz. – Nie zgadzam się z wami. Gniazdko w dziupli? Na 

ziemi? Z twardej gliny i przylepione na ścianie? O, nie! Spójrzcie na moje gniazdko utkane z 

najdelikatniejszych puchów i zawieszone na wiotkich gałązkach nad wodą! Najlżejszy 

wiaterek buja nim jak kołyską... 

 – Ćwirk! Nie rozumiem waszych kłótni – zaćwierkał stary wróbel. – Ten uważa, że 

najbezpieczniej w dziupli, tamtemu w bruździe łatwo szukać ukrytych w ziemi owadów. Ba, 

są nawet ptaki budujące gniazda tylko w norkach, w ziemi albo wprost na wodzie… Ja tam 

nie jestem wybredny w wyborze miejsca na gniazdo. Miałem już ich wiele w swoim życiu. 

Jedno zbudowałem ze słomy na starej lipie, drugie – pod rynną, trzecie... hm... trzecie po 

prostu zająłem jaskółkom, a czwarte – szpakom. Owszem, dobrze się czułem w ich budce, 

tylko mnie stamtąd wyproszono dość niegrzecznie. Obraziłem się więc i teraz mieszkam 

kątem u bociana. W gałęziach, które poznosił na gniazdo, miejsca mam dosyć, a oboje 

bocianostwo nie żałują mi tego kącika. 

 

 Porozmawiajmy na temat opowiadania, przypominamy o odpowiedzi całym zdaniem. 

 − Które ptaki rozmawiały o gniazdach? 

 − Jakie gniazdo zachwalał dzięcioł, a jakie skowronek? 

 − Jakie gniazdo zachwalała jaskółka, a jakie remiz? 



 − Co powiedział wróbel na temat gniazd?  

 − Z czego ptaki robią gniazda?  (otwórzcie karty pracy na str.62) 

 

 

 

 

 
 

 

Zapraszamy do zabawy „Skowronek” 

 Dziecko spaceruje, na hasło „Skowronek” zatrzymuje się , kładzie na brzuchu, podnosi 

łokcie nad podłogę, naśladuje obserwowanie ptaka przez lornetkę. 

 

 

Teraz  porozmawiamy o nowej literze 

 - Popatrzcie na obrazek który jest niżej  - powiedzcie co na nim się dzieje. 

  -Jaką porę roku przedstawia? 

 - Co robi Olek z tatą? Kogo obserwują? Co robi Ada? 

  - Podzielcie słowo jajka na sylaby - (układa tyle kartoników ile sylab), na głoski ( układa  

tyle  kartoników ile głosek) 

- Wymieńcie inne słowa, w których głoska „j” jest na początku (np. jogurt), na końcu (np. 

maj), oraz w środku (np. bajka)- 

- Rysujcie literę ,,j J'' paluszkiem na dywanie, w powietrzu. 



 
 

 

 

Dla chętnych dzieci - rysowanie po śladzie i kolorowanie wybranego rysunku (załącznik nr.1) 

 

 

Zapraszamy teraz do zabawy - rozruszamy się przy piosence  ,, Bocian i żaba'' 

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

  

Proponujemy jeszcze pracę plastyczną ,,Bocian'' - będzie to wydzieranka. 

 

Bociana wszyscy dobrze znacie duży ptak z dłłłuuugim czerwonym dziobem i 

dłłłłuuugimi czerwonymi nogami. 

 

 

 
 

Do wykonania pracy potrzebne będzie : kolorowy papier  porwany na kawałki (czerwony, 

czarny biały),kredki, klej. Możecie użyć innych materiałów np. plasteliny , kredek lub 

kolorowych gazet . Myślimy ,że Wasze prace będą jak zwykle piękne. Powodzenia!!! 

(załącznik nr.2) 

Ula Kaszuba, Halinka Bieniek 



załącznik nr1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik nr 2 

 


