
Ptasie domy, ptasie przysmaki 
 

1.  Ćwiczenie oddechowe – Jajko. 
Piłeczka pingpongowa, słomka do napojów. 
Dziecko podaje piłeczkę do rodzica, dmuchając na nią przez rurkę. 
 

2.  Karta pracy, cz. 2, nr 27 (dzieci 4- letnie) 
Dziecko: 
− słucha nazw ptaków, które przylatują do Polski na wiosnę i dzieli ich nazwy na 
sylaby, 
-rysuje po śladzie drogi skowronka do gniazda. 
 

3.  Wysłuchanie wiersza Iwony Roży Salach Tyle... (Wiersze dla Krzysia i 
Weroniki). 

Motyle… A ile? Tyle! 
Tyle, że nikt ich nie zliczy, 
nawet ten, co długo ćwiczy. 
Jeden żółty jak kwiat na łące. 
Drugi biały 
jak chustka w twej rączce. 
Trzeci – czerwony 
jak w polu maki. 
A czwarty – 
nakrapiany taki. 
Motyle… A ile? Tyle! 
 
• Rozmowa kierowana na podstawie wiersza. 
Zdjęcia motyli 
Rodzic  pyta dzieci: 
−O jakich owadach była mowa w wierszu? 
− Jak one wyglądały? 
 

4. Część plastyczna – Pierwszy motyl (dzieci 4-letnie) 
Wyprawka, karta nr 22, klej, nożyczki, taśma klejąca, sztywny sznurek, dla dziecka 
rolka tekturowa oraz dwie serwetki. 
Dziecko: 
−wycina z karty niebieski prostokąt i okleja nim tekturową rolkę, 
−serwetki zwija w środku, aby miały kształt kokardki, i skleja taśmą klejącą, 
według instrukcji, 
− nakleja głowę motyla zgodnie z instrukcją, po jednej stronie rolki, 



−przykleja do główki motyla dwa niewielkie kawałki sznurka, które będą jego 
czułkami, 
−z drugiej strony rolki przykleja serwetkę – skrzydła, zgodnie z instrukcją. 
 
Dzieci 3-letnie  
Klej, nożyczki, rolka tekturowa, talerzyk papierowy (można go zastąpić 
serwetkami lub białą kartką), kolorowy papier. 
Dziecko: 
-maluje farbą tekturową rolkę, 
- wraz z rodzicem z papierowego talerzyka (lub kartki) wycina kształt skrzydeł   
I ozdabia je, 
-przykleja skrzydła do rolki, 
-rysuje na rolce oczy oraz uśmiech. 
 

5. Zabawa ruchowa – Bociany na łące. 
Dziecko naśladują chód bociana po wysokiej trawie (podnosi nogi wysoko do 
góry). Na przerwę w grze zatrzymuje się, staje na jednej nodze, wyciąga ręce 
przed siebie i klaszcze w nie. Naśladuje odgłosy wydawane przez bociana, mówi: 
kle, kle, kle. 

 


