
DRODZY RODZICE! 

Propozycje na 01.04.20r. 

 

1. Zabawa ortofoniczna Bocianie klekotanie. 
Gdy rodzic wysoko podniesie rękę, dziecko głośno naśladuje klekotanie bociana. Gdy ją opuści – cichutko klekocze 

2. „Odgłosy wiosny” -  słuchanie odgłosów z otoczenia (rozwijanie wrażliwości słuchowej). 

 Jeśli to możliwe wyjdźcie z dzieckiem na balkon lub otwórzcie okno w pokoju. Poproście pociechę żeby zamknęło oczy i posłuchało odgłosów 

z otoczenia oraz je nazwało. 

 

3. Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Wiosenne powroty. 
Czytając wiersz dziecku, w odpowiednich momentach wskazujcie obrazek właściwego ptaka (omówcie z dzieckiem wygląd ptakow). 

 

  

 

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! 

 

4. 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? 

 

5. Zaśpiewajcie I zwrotkę piosenki „Zielona wiosna” , spróbujcie zaśpiewać II zwrotkę i refren -  

https://www.youtube.com/watch?v=VR50rxz_wGM 

6.  Opowiadanie obrazków i układanie historyjki obrazkowej (przygotujcie kartę ze strony 9 – karty pracy cz.2). 

 

Wytnijcie obrazki, zachęćcie dziecko do opowiedzenia każdego obrazka, a następnie postarajcie się ułożyć obrazki w takiej kolejności, aby 

utworzyły historyjkę. 

 

7. Rysowanie ptaszków  wg wzoru (karta ze strony 9 – karty pracy cz.2) 

 

 

 

Jeśli będziecie mieli ochotę w wolnej chwili zachęcam do obejrzenia z dzieckiem filmików o ptakach, o których była mowa w wierszu na 

oficjalnym kanale YouTube, dzięki którym będą miały możliwość zapoznania się z wyglądem gniazd, miejscem ich budowania oraz materiałem, 

z którego ptaki je budują. 

Jaskółka buduje gniazdo  -    https://www.youtube.com/watch?v=r2YkWM5JR7s 

Żuraw w gnieździe   -   https://www.youtube.com/watch?v=80EOUBfUa9Y 

Bocian w gnieździe -   https://www.youtube.com/watch?v=K8XMcIgeX1g 

Kukułka  - https://www.youtube.com/watch?v=FcV-MWm3tBw 

 

Jutro propozycje zabaw z gazetami.   


