
PROPOZYCJE ZABAW I ZAJĘĆ  

dla dzieci z gr. III w terminie 31.03-03.04.2020 

Wychowawca: Joanna Gałkowska 

Grupa wiekowa: 4 - latki 

Temat dnia (02.04.2020): Ptasie domy i ich przysmaki 

Cele: 

- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania wiersza 

- wzbogacanie wiadomości na temat wybranych gatunków ptaków 

- zapoznanie z pierwszymi motylami spotykanymi wiosną 

- rozwijanie sprawności manualnej 

 

1. Ćwiczenia ruchowe: 

 ćwiczenia równoważne – „Pisklęta rosną” 

Dziecko maszeruje po pokoju. Na zawołanie: Pisklęta rosną! – zatrzymuje się i wykonuje 

przysiad. Powoli prostuje się i wspina się na palce. Rodzic powtarza zabawę kilka razy. 

 zabawa orientacyjno-porządkowa – „Ptaki wracają” 

Dziecko biega w jednym kierunku, w rytmie uderzeń łyżeczką o szklankę. Podczas przerwy w 

grze zatrzymuje się, wyciąga ręce do góry i delikatnie nimi macha. Zabawę powtarzamy 5x. 

2. Zabawa z zastosowaniem wiersza Bożeny Formy „Wiosna” (masażyk) 

Rozsiewa kwiaty na łące,   dziecko delikatnie dotyka pleców rodzica w  

      różnych miejscach, opuszkami palców, 

prosi o promyki słońce,    wykonuje ruchy koliste całymi dłońmi, 

maluje na zielono liście na drzewach  rysuje kontury liści, 

i słucha, jak pięknie skowronek śpiewa . zbliża dłonie do uszu, naśladując 

      nasłuchiwanie, 

Na miękkiej trawie usiądzie czasami  delikatnie uciska ramiona, 

I śpiewa wesoło przedszkolakami.  delikatnie uderza zaciśniętymi pięściami w  

      plecy rodzica. 

3. Karta pracy s. 27, 28 

dziecko:  

- słucha nazw ptaków, które przylatują do Polski na wiosnę, następnie rodzic mówi nazwę 

ptaka, a dziecko wskazuje na obrazku. 

- dzieli ich nazwy rytmicznie (na sylaby) 

Rodzic pyta dziecka , czy wie, gdzie mieszkają ptaki, jak budują swoje gniazda. Czy pamięta, 

jak byliśmy na spacerku i obserwowaliśmy ptaszki, które znosiły suchą trawkę, piórka, gałązki 

i wiły sobie gniazdko. Rodzic wyjaśnia dziecku wyrażenie: wić gniazdko, następnie zadaje 

pytania: -dlaczego ptaszki wiły gniazdko? – czym dla ptaków jest ich gniazdko? 



- rysowanie po śladzie drogi skowronka do gniazda 

- czytanie tekstu z osobą dorosłą 

- kończenie rysowania ptaka wg wzoru 

4. Zabawa ruchowa przy piosence „Taniec zygzak” 

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs 

 

5. Praca plastyczna „Ptasie gniazdo” 

Zamiast talerzyka papierowego można wykorzystać techniczną kartkę i wyciąć gniazdo w 

kształcie koła, wypełnić gniazdo cienkimi paseczkami wyciętymi lub wydartymi z gazety 

czarno-białej, lub z papieru kolorowego brązowego, czarnego, szarego. Ptaka proszę 

narysować dziecku na kartce, żeby dziecko mogło wycinać.   

Pracę niechaj umili słuchanie utworu Vivaldiego „Wiosna” 

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

 

 

 

Życzę miłej i twórczej pracy  
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