
WITAM WAS MOI KOCHANI I ZAPRASZAM DO PRACY! 

 

 

03.04 

 

TEMAT: CO SŁYCHAĆ WIOSNĄ W GNIEŹDZIE? 

 

KOCHANE DZIECI DZISIAJ MOŻECIE NAUCZYĆ WASZYCH RODZICÓW NASZEJ 

PRZEDSZKOLNEJ POWITANKI. 

 

• Zabawa na powitanie – Wszyscy są (według U. Bissinger–Ćwierz) 

 

Wszyscy są!                              wykonują dwa klaśnięcia w dłonie, 

Witam was!                                wykonują dwa uderzenia o uda, 

 Zaczynamy. Już czas.               naprzemiennie klaszczą i uderzają o uda po dwa razy, 

 Jestem ja.                                 wskazują oburącz na siebie,   

Jesteś ty.                                   wskazują oburącz na partnera, 

Raz, dwa, trzy.                          wykonują trzy klaśnięcia w dłonie. 

 

 

• Ćwiczenie palców dłoni – "Gniazdo" 

 Kółka dwycięte z tektury , spinacze do bielizny, piłeczki pingpongowe. Dzieci przyczepiają 

spinacze chwytem pęsetowym do brzegów kół. Rodzic określa kolejność, kolor i liczbę spinaczy. 

Na koniec wkłada do każdego koła (gniazda) kilka piłeczek symbolizujących jaja ptasie. Dzieci 

przeliczają piłeczki, stosując liczebniki porządkowe, i pokazują wynik – odpowiednią liczbę palców 

dłoni 

• Rozmowa na temat: Co się kryje w gnieździe ptaka? 

 Można wykorzystać książki przyrodnicze i encyklopedie dla dzieci o ptakach. Ogladamy zdjęcia 

ptaków i czytamy informacje o ich życiu, budowaniu gniazd, składaniu jaj i wykluwaniu się piskląt. 

(ZAŁĄCZONE LINKI) 

 

 

●  Praca plastyczna "Pisklęta w gnieździe" 

Wyprawka plastyczna, karta 24, szary papier, klej, nożyczki, kredki. 

 

Dzieci: 

− wycinają nacięte koło i obrazek piskląt, 

− wycinają z szarego papieru paski tworzące gałązki i trawę, z których powstanie gniazdo, 



 − przyklejają paski na kole, tworząc gniazdo, 

− kolorują rysunki piskląt i przyklejają je w gnieździe 

 

• Słuchanie wiersza K. Datkun-Czerniak 

 

"Wiosna" 

 

Wiosna w zielonej sukience 

 nogami bosymi stąpa. 

 I gdzie stopę stawia, 

 tam… to chyba czary – 

wiosenny kwiat zostawia. 

Po spacerze wiosny 

świat zmienia się cały. 

Ptaki wśród zieleni 

 radośnie śpiewają, 

 motyle fruwają, 

świerszcze cicho grają. 

Kwiaty kolorowe 

wśród traw zakwitają. 

 Gdyby nie ty, wiosno, 

 i te twoje czary, 

to świat byłby pewnie 

i smutny, i szary 

 

• Zabawa matematyczna na podstawie wysłuchanego wiersza. 

 

Obrazek, np. stokrotki (z sześcioma doczepianymi płatkami). 

 Rodzic prezentuje obrazek kwiatka bez płatków. 

Pyta: Czego mu brakuje? 

Dokleja (może to zrobić np. za pomocą taśmy mocującej) dwa płatki, a  dziecko je przelicza. 

Następnie dokleja kolejne płatki, a  dziecko ponownie je przelicza. 

 Rodzic mówi: Wiosną wieje wiatr. Zdmuchnął dwa płatki. Ile ich teraz jest? Działania można 

modyfikować zgodnie z możliwościami i zainteresowaniem dzieci. 

 

• Karta pracy, cz. 2, nr 24 

 

Dzieci: 

− odszukują wśród naklejek obrazki: skowronka, przebiśniegów, lecącego bociana, 



− naklejają obrazki według instrukcji (na wierzbie, przed wierzbą, nad wierzbą), 

 − dorysowują słońce i trawę, 

− rysują po śladzie. 

 

• Kolorowanie rysunków wiosennych kwiatów (ZAŁĄCZONE LINKI) 

 

 

 

   MIŁEGO DNIA ! POZDRAWIAM SERDECZNIE 


