TEMAT KOMPLEKSOWY: Wiosna wokół nas.
TEMAT ZAJĘCIA: „Wiosenne powroty ptaków”
Cele ogólne:
• wzbogacanie wiedzy o ptakach,
• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
Cele operacyjne:
Dziecko:
• rozpoznaje i nazywa wybrane ptaki,
• słucha z uwagą czytanego tekstu,
• odpowiada na pytania dotyczące utworu,
• wykonuje pracę plastyczno-techniczną
Pomoce: albumy przyrodnicze, książki, komputer z dostępem do internetu,
pudełko po chusteczkach woreczki strunowe, żel, pianka do golenia, ciastolina, wata
pasek białego papieru, kawałek czerwonego papieru na dziób bociana, czarna kredka, klej, kredki
siano, trawa, gałązki
PRZEBIEG ZAJĘĆ
1. Powitanka
Wszyscy są!
wykonują dwa klaśnięcia w dłonie,
Witam was!
machają na powitanie
Zaczynamy. Już czas.
Jestem ja.
wskazują oburącz na siebie,
Jesteś ty.
wskazują oburącz na partnera,
Raz, dwa, trzy.
wykonują trzy klaśnięcia w dłonie.
Piosenka
2. Wprowadzenie do tematu zajęć
Oglądanie ilustracji, książek przedstawiających ptaki. Czytanie informacji o ich życiu, budowaniu
gniazd, składaniu jaj i wykluwaniu się piskląt. Rozmowa na temat ptaków. Opisywanie ich
wyglądu.
Załącznik nr 1.
Materiały dodatkowe do zajęć
Oznaki wiosny
Ciekaowstki "Sekretne życie ptaków"
odgłosy ptaków 1
odgłosy ptaków 2
3.Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Wiosenne powroty.
Przyszła wiosna,
a tuż za nią
ptaki przyleciały.
Teraz będą

jak co roku
gniazda zakładały.
Bocian lubi
patrzeć z góry –
dom ma na topoli.
Za to żuraw
wśród mokradeł
raczej mieszkać woli.
A jaskółka
gdzieś pod dachem
gniazdko swe zakłada.
Zaś kukułka
swoje jajka
niesie do sąsiada.
Tyle ptaków
powróciło
do nas razem z wiosną!
W dużych gniazdach,
małych gniazdkach
niech pisklęta rosną!
Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu.
−Jakie ptaki są wymienione w wierszu?
−Gdzie znajduje się dom bociana?
−Jak myślicie, co to są mokradła?
−Gdzie zakłada gniazdko jaskółka?
−Co robi z jajkami kukułka?
−Jak się nazywają dzieci ptaków?
4.Zabaw ruchowa „Bociany”
Dziecko maszeruje podnosząc wysoko kolana na klaśnięcie w dłonie rozkłada ręce szeroko, jak
skrzydła i szybko porusza się. Na kolejne klaśnięcie wraca do marszu.
5. Zabawa dotykowa Pudełko sensoryczne.
Pudełko po chusteczkach higienicznych, wypełnione różnymi materiałami, np.: watą, gałązkami,
sianem,(trawą) piórkami,ciastolina, torebki ze struną do zamykania, wypełnione: np pianką do
golenia, żelem, kostkami lodu.
Dziecko wkładają ręce w otwór w pudełku (bez zaglądania) i badają zawartość pudełka, określają
cechy materiału i zgadują, co to może być. Sprawdza, co jest ukryte w środku pudełka. Zastanawia
się, czy ten materiał mógłby posłużyć ptakom do budowy gniazd.
6. Praca plastyczno-techniczna „Robimy gniazdo”
Z siana, patyków możemy zrobić gniazdo, lub możemy wykorzystać pocięte gazety
Wykonanie pracy plastycznej Bocian.
Dziecko łączą ze sobą klejem początek i koniec białego paska (tak aby wyszło koło). Dokleja papier
w kolorze czerwonym (dziób) i rysują w odpowiednim miejscu oczy. Następnie umieszcza bociana
w stworzonym wcześniej gnieździe.
Lub kolorowanie Bocian załącznik nr 2
7. Zabawa muzyczno-ruchowa „Nauka latania”
Podczas muzyki dziecko biega, machając rękami jak skrzydłami. Na przerwę w muzyce przykuca i

odpoczywa. Na ponowny dźwięk muzyki podrywa się do lotu. Nagranie

Materiały do zajęć:
1. Prezentacja o wiośnie
https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY
2. „Sekretne życie ptaków” K. Bajerowicz
https://www.youtube.com/watch?v=R03a_beR7aI
3. Strony z odgłosami ptaków
https://coneixelriu.museudelter.cat/en/birds.php?
fbclid=IwAR09z3supip5L_3DmW9Gm1rjs4jBcdDNpKumZ79JTg-U4ap4V9LUZmUAO0Y
https://www.glosy-ptakow.pl
•
•

Piosenka „Wszyscy są”
https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA
Muzyka do zabawy ruchowej
https://www.youtube.com/watch?v=0I5PlKK9bIM

ZAŁĄCZNIK 1 https://mala275.blogspot.com

Załącznnik nr 2

