
W koronach drzew 
 
 

1. Rozwijanie percepcji słuchowej – Dzięcioł stuka w drzewo. 
Pojemnik, klocki. 
Rodzic uderza klockiem w stół kilka razy. Dziecko liczy uderzenia, wybiera  
z pojemnika odpowiednią liczbę klocków i układa je przed sobą. Rodzic sprawdza 
wykonanie zadania (dodatkowo dziecko może powiedzieć, ile razy dzięcioł zastukał 
w drzewo, i dla utrwalenia tyle samo razy klaszcze w dłonie). 
*Zadanie należy dostosować do wieku i umiejętności dziecka 
 
 

2.  Karta pracy, cz. 2, nr 28. 
Dziecko czyta z rodzicem tekst wyrazowo-obrazkowy. 



 
 
 
 



• Rozmowa kierowana na podstawie tekstu. 
Pytania: 
− Dokąd wybrali się Olek i Ada z dziadkiem? 
− Co zobaczyli na spacerze w parku? 
 

3.  Zagadki słowne  
 
Obrazki przedstawiające: jaskółkę, wróbla i kukułkę. 
Rodzic pokazuje zdjęcia ptaków i nazywa je, następnie opisuje wygląd jednego  
z nich. Dziecko odgaduje o jakim ptaku mowa i dzieli jego nazwę na sylaby. 
 

4. Zestaw ćwiczeń ruchowych. 
 
•Ćwiczenie na rozgrzewkę – Słuchamy kukułki. 
Dziecko nasłuchuje, ile razy rodzic zakuka. Następnie tyle samo razy wykonuje 
ustalone przez rodzica ćwiczenia, np.: przysiad z wyprostowanymi rękami, podskok 
obunóż. 
  
• Ćwiczenia  równoważne Ptaki na gałęzi. 
Skakanka/sznurek 
Rodzic kładzie skakankę/sznurek na podłodze. Dziecko maszeruje. Na zawołanie: 
Ptaki na gałęzi! – dziecko staje na skakance (gałęzi) i porusza się wzdłuż niej tak, 
aby nie spaść. Rodzic powtarza zabawę kilka razy. 
 
•Ćwiczenie z elementem skoku – Do gniazda. 
Skakanka/sznurek  
Rodzic zaznacza na podłodze linię  startu i układa gniazdo ze skakanki/sznurka. Na 
zawołanie: Do gniazda! – dziecko staje na linii startu i wykonuje skoki obunóż  
w stronę gniazda (koła) leżącego na drugim końcu pokoju. 
 

5.  Ćwiczenia plastyczne – Ptasie gniazdka. 
Podkładka, plastelina w rożnych kolorach. 
Dzieci lepią z plasteliny na tekturowych podkładkach ptasie gniazdka z jajeczkami. 
Liczą, ile jajeczek znajduje się w ich gniazdkach.  
 

6. Śpiewanie piosenki  Wujek Ogórek – Ptaszek na gałęzi 
Nagranie piosenki. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VpE-A_sO9c4 

https://www.youtube.com/watch?v=VpE-A_sO9c4


 

Usiadł ptaszek na gałęzi, tupie nóżkami, 

oparł się bardzo wygodnie, kręci stópkami. 

Usiadł ptaszek na gałęzi, tupie nóżkami, 

oparł się bardzo wygodnie kręci stópkami. 

 

Patrzę w lewo, patrzę w prawo, 

do góry wzrok swój kieruje. 

Szybko wstaje, rozkłada skrzydła, 

już  gotowy do latania. 

 

Ref. Jak dobrze, jak dobrze latać wśród chmur, 

 jak miło jak miło nurkować w dół. 


