
Zadania do pracy w domu na  piątek 3 kwietnia 2020 r.

„Ptasie domy, ptasie przysmaki”.

1. „Co to za ptak?”- rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i koordynacji wzrokowo-
ruchowej. Rozpoznawanie przez dzieci i próby nazywania ptaków.

Można wydrukować sylwety wybranych ptaków, pociąć na kawałki i utworzyć puzzle,które 
dzieci później ułożą same. To jest link ,gdzie są różne sylwety ptaków.

https://www.google.com/search?q=obrazki+ptak%C3%B3w+wiosennych&client=firefox-b-
d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=13Gdv6wZYYKGVM%253A
%252CsDeH3tuawLctxM%252C_&vet=1&usg=AI4_-
kRDwOElx61xDFLclcTublXqsdeC3g&sa=X&ved=2ahUKEwjzh9aNvcfoAhUq2aYKHW2
hBTAQ9QEwCXoECAkQLA#imgrc=a_kHIhI0jR_y8M&imgdii=77cBgPYg5vr_7M

2. Ćwiczenia oddechowe – „Turlaj jajko”.
Dzieci z innymi osobami siadają przy stoliku,naprzeciw siebie ( w parach). 

https://www.google.com/search?q=obrazki+ptak%C3%B3w+wiosennych&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=13Gdv6wZYYKGVM%253A%252CsDeH3tuawLctxM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRDwOElx61xDFLclcTublXqsdeC3g&sa=X&ved=2ahUKEwjzh9aNvcfoAhUq2aYKHW2hBTAQ9QEwCXoECAkQLA#imgrc=a_kHIhI0jR_y8M&imgdii=77cBgPYg5vr_7M
https://www.google.com/search?q=obrazki+ptak%C3%B3w+wiosennych&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=13Gdv6wZYYKGVM%253A%252CsDeH3tuawLctxM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRDwOElx61xDFLclcTublXqsdeC3g&sa=X&ved=2ahUKEwjzh9aNvcfoAhUq2aYKHW2hBTAQ9QEwCXoECAkQLA#imgrc=a_kHIhI0jR_y8M&imgdii=77cBgPYg5vr_7M
https://www.google.com/search?q=obrazki+ptak%C3%B3w+wiosennych&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=13Gdv6wZYYKGVM%253A%252CsDeH3tuawLctxM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRDwOElx61xDFLclcTublXqsdeC3g&sa=X&ved=2ahUKEwjzh9aNvcfoAhUq2aYKHW2hBTAQ9QEwCXoECAkQLA#imgrc=a_kHIhI0jR_y8M&imgdii=77cBgPYg5vr_7M


Każda para otrzymuje piłeczkę pingpongową- jajko i podają sobie piłeczki, dmuchając na 
nią przez np. słomkę.

Zabawa ruchowa „Ptaki- z gniazd!Ptaki – do gniazd!”.
Mała obręcz dla każdej osoby
Na dywanie małe obręcze dla każdego osoby. Dzieci zajmują miejsca w obręczach. Na 
dźwięk muzyki ptaki fruwają – dzieci biegają, spacerują, podskakują. W czasie przerwy w 
muzyce stara ją się jak najszybciej dobiec do swojego gniazda i usiąść w nim. W toku 
zabawy dorosła osoba zabiera po jednej obręczy. Dzieci, które zdążą zająć miejsca w 
obręczy, siadają z boku i dopingują kolegów. Zwycięzca zostaje nagrodzony brawami.

3..”Ptaki ich domy”- zabawa dydaktyczna.
Dzieci przypominają sobie nazwy ptaków, które przylatują do Polski na wiosnę ( zadanie ze 
środy 1 kwietnia) 
**wykonanie zadań z karty pracy nr.1 (znajduje się w następnym folderze)
Dzieci:
−− słuchają nazw ptaków, które przylatują do Polski na wiosnę,
−− dzielą ich nazwy rytmicznie (na sylaby) np. z klaskaniem
Dzieci wypowiadają się, czy wiedzą, gdzie mieszkają ptaki, jak budują swoje
gniazda.  Rodzic opowiada dzieciom o pewnym zdarzeniu, które obserwował dzisiaj rano. 
Idąc do przedszkola, zauważył wysoko na drzewie dwa ptaszki.
Ptaszki znosiły w dziobkach suche trawki, piórka, inne drobne elementy i wiły swoje
gniazdko. Wyjaśnia też znaczenie wyrażenia: wić gniazdko, następnie zadaje dzieciom 
pytania:
−− Dlaczego ptaszki wiły gniazdko?
−− Czym dla ptaków jest ich gniazdko

---- Następnie dzieci rysują pośladzie drogi skowronka do gniazda.
4.  „Pierwszy motyl”- zajęcia plastyczne.
Wysłuchanie wiersza Iwony Róży Salach Tyle... (Wiersze dla Krzysia i 
Weroniki).
Motyle… A ile? Tyle!
Tyle, że nikt ich nie zliczy,
nawet ten, co długo ćwiczy.
Jeden żółty jak kwiat na łące.
Drugi biały
jak chustka w twej rączce.
Trzeci – czerwony
jak w polu maki.
A czwarty –
nakrapiany taki.
Motyle… A ile? Tyle!
•• Rozmowa kierowana na podstawie wiersza.
−− O jakich owadach była mowa w wierszu?
−− Ile było motyli i jak one wyglądały?



 Na planszy demonstracyjnej dzieci zapoznają się z postaciami, jakie przyjmował motyl 
wcześniej, zanim stał się dorosły, i je nazywają. (plansza   znajduje się na końcu tego   
folderu)  )  

Przed rozpoczęciem pracy plastycznej warto z dziećmi  zabawić się w „Tanie  c   rąk”   w celu

 ćwiczenia.       https://www.youtube.com/watch?v=vMYMkexRC6M

-----Wykonanie pracy plastycznej.

  https://www.youtube.com/watch?v=BEcpoC2Va2A

----Zabawa zręcznościowa „Budujemy gniazdko”- patyczki np. do szaszłyków dzieci podają
sobie , lub w parach ręki do ręki : z przodu, za plecami, dołem, górą,a następnie  kilkanaście
patyczków  układa na stos – buduje gniazdo.

5. Wykonanie zadań z karty pracy nr.2  (umieszczona w następnym folderze)
Dzieci: czytają z rodzicem tekst wyrazowo-obrazkowy (rodzic czyta wyrazy, a dziecko 
podaje nazwy obrazkowy).
•• Rozmowa kierowana na podstawie tekstu.
N. zadaje pytania:
−− Dokąd wybrali się Olek i Ada z dziadkiem?
−− Co zobaczyli na spacerze w parku?

 W dalszej kolejności dzieci kończą rysować ptaki według wzoru.

Pozdrawiamy serdecznie dzieci z naszej grupy”Kubusie”oraz  
rodziców,życzymy ciepłego i słonecznego  weekendu.

https://www.youtube.com/watch?v=BEcpoC2Va2A
https://www.youtube.com/watch?v=vMYMkexRC6M




Jak macie ochotę to pokolorujcie  te minki, które pasują do aktualnego 
waszego samopoczucia.


