
Czwartek 26. 03. 2020 r. Co słychać wiosną w gnieździe 

1.Zabawa dotykowa Pudełka sensoryczne.  

Pudełka po chusteczkach higienicznych, wypełnione różnymi materiałami, np.: watą, 

gałązkami, sianem, piórkami, piaskiem, kamykami, nasionami, ziarnami, masą solną lub 

ciastoliną, torebki ze struną do zamykania, wypełnione: pianką do golenia, wodą, kostkami 

lodu, kisielem. Dzieci wkładają ręce w otwór w pudełku (bez zaglądania) i badają zawartość 

pudełka, określają cechy materiału i zgadują, co to może być. Sprawdzają, co jest ukryte w 

środku pudełka. Zastanawiają się, czy ten materiał mógłby posłużyć ptakom do budowy 

gniazd.  

2. Zabawa badawcza Co znajdziemy w skorupce jaja?  

Jaja: kurze, przepiórcze lub inne dostępne (umyte lub naświetlone), talerzyk. Dzieci siedzące 

w kole przekazują sobie jajo bardzo ostrożnie i podają związane z nim określenia, np.: małe, 

duże, twarde, białe, kremowe, nakrapiane, okrągłe, owalne, gładkie itp. Rodzic uderza w 

skorupkę i wylewa zawartość na talerzyk. Nazywa części jaja: żółtko i białko. Dzieci oglądają 

skorupki jaja, sprawdzają, czy łatwo da się je pokruszyć, co znajduje się w skorupce od 

środka.  

3. Zabawa muzyczno-ruchowa Nauka latania.  

Nagranie dowolnej muzyki do biegu i do podskoków, odtwarzacz CD. Podczas nagrania 

dzieci biegają po sali, machając rękami jak skrzydłami. Na przerwę w muzyce przykucają i 

odpoczywają. Na ponowny dźwięk muzyki podrywają się do lotu.  

4. Ćwiczenia słownikowe Jaka może być wiosna?  

Dzieci odpowiadają na pytanie: Jaka może być wiosna? Podają słowa, które kojarzą im się z 

wiosną. Rodzic zapisuje podane przez dzieci przykłady, np.: radosna, ciepła, deszczowa, miła, 

kolorowa, świeża, pachnąca, zielona, kwitnąca, słoneczna, przyjemna.   

5. Ćwiczenia oddechowe Dwa wiatry.  

Kawałki zielonej krepiny, nożyczki. Rodzic rozdaje dzieciom kawałki zielonej krepiny i 

prosi, aby ją nacięły, tnąc wąskie paseczki, tworząc w ten sposób trawę. Przypomina o 

prawidłowym torze oddechowym: wciąganie powietrza nosem, a wypuszczanie ustami. 

Następnie dzieci dmuchają na swoje trawy, na zmianę: lekkim strumieniem powietrza (mały 

wiatr) i silnym strumieniem powietrza (silny wiatr). 

 

Miłej zabawy   


