
Temat tygodnia: Wiosenne powroty 

9.04.2020 Ptasie trele 

Propozycje aktywności: 

 
 

1. Zabawa ruchowa Przylot bocianów.  
Dzieci biegają i machają szeroko rozpostartymi ramionami, udając lecące bociany. Na hasło 

„Gniazd”o – lądują, składając skrzydła blisko ciała, i stają na jednej nodze (druga może być 

ugięta w kolanie), głośno przy tym klekocą z radości. 

2. Zabawa dydaktyczna Przeczenia. 
Dzieci dopowiadają przeczenia do podanych przez rodzica słów: nieszybki (wolny), nieciepły 

(zimny), niemały (duży), niestary (młody), niemokry (suchy), niewesoły (smutny), niedaleki 

(bliski), niebiedny (bogaty), niedługi (krótki) itp. 

3. Spacer po najbliższej okolicy w poszukiwaniu ptaków i ich gniazd.  
Dzieci z rodzicami idą na spacer (jeśli to możliwe, w miejsce, gdzie rosną drzewa). 

Nasłuchują, jakie odgłosy słychać w najbliższej okolicy. Starają się odszukać ptaka lub jego 

gniazdo na drzewie. 

UWAGA: w obecnej chwili, w związki z ograniczeniami związanymi z epidemią to zadanie 

może być trudne do wykonania – spacerujcie bezpiecznie tylko tam, gdzie to możliwe (np. 

na własnej zalesionej działce)! 

4. Prezentowanie prawidłowej artykulacji głoski f. 
Lusterka. 

Głoska f jest głoską wargowo-zębową, powstaje przez zbliżenie górnych zębów do dolnej 
wargi i wypuszczenie powietrza przez powstałą w ten sposób szczelinę.  

Zwracamy uwagę, aby przy wymawianiu głoski f nie wybrzmiewała dodatkowo głoska y. 
Dzieci powtarzają za głoskę f, kontrolując w lusterku pracę języka. 

 
5. Ćwiczenia ortofoniczne z zastosowaniem wiersza B. Szelągowskiej Ptasie trele. 

 
Rodzic prezentuje wiersz i pyta dzieci: Czym zajmowały się ptaki? Powtarza wiersz, a 
dzieci powtarzają fragment tekstu: Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi! Jakie piękne dni.  



Znów nastała wiosna!  
Ptaki nadlatują.  
A co będą robić?  
Gniazda pobudują.  

Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi!  
Jakie piękne dni!  

Na drzewach wysoko  
albo w trawie – nisko.  
Tak by do swych piskląt  
zawsze miały blisko.  

Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi!  
Jakie piękne dni!  

Gdy skończą budować,  
jajeczka w nich złożą.  
By było im ciepło,  
na nich się położą.  

Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi!  
Jakie piękne dni!  

Wykluły się wreszcie  
z jajeczek pisklęta  
i każdy maluszek  
te trele pamięta!  

Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi!  
Jakie piękne dni! 

  
6. Improwizacja ruchowa do wiersza. 

 
Rodzic recytuje wiersz, a dzieci pokazują ruchem jego treść: przylot ptaków, budowanie gniazd, 
wysiadywanie jajek. Powtarzają sylaby, dbając o prawidłowe artykułowanie głosek. 
 


