
25.03.2021r.  Czwartek 

 

Witajcie Kochane Dzieci!!! 

Dzisiaj przygotowałyśmy dla Was następujące zadania i zabawy!!! 

 

1.„Szlaczki” – rysowanie ołówkiem wzorów literopodobnych. Ćwiczenia grafomotoryczne. – zał. Nr 1  
 

2.„Uczuciowe domino” – zabawa twórcza z wykorzystaniem tablic demonstracyjnych „Emocje”. Dziecko siedzi z rodzicami obok siebie, 
jedno z nich pokazuje minkę do osoby siedzącej po prawej stronie. Osoba po prawej stronie odtwarza pokazaną minę. Następnie 
wymyśla swoją minę i pokazuje kolejnej osobie siedzącemu po jego prawej stronie. Zabawa trwa aż wszystkie osoby wymyślą minki. 
Rodzic pokazuje tablice z emocjami celem zainspirowania dziecka do wymyślania i nazywania wymyślonej mimiki twarzy.  – Zał. nr 2 

 

3.Zapoznanie z ptakiem chronionym w Polsce – Puchaczem Zwyczajnym 
 
 
Słuchanie wiersza „Sowa” Doroty Kossakowskiej 

 

SOWA – Dorota Kossakowska 
 

Pióra gęste i mięciutkie, 
 
ostry dziób i szpony. 
 



Każdy kto mnie spotka 
 
trochę jest zdziwiony. 
 
Widzę bardzo dobrze, 
 
mam też niezły słuch. 
 
Latam bezszelestnie, 
 
tak jak leśny duch. 
 

Rozmowa na temat wyglądu sowy i cech charakterystycznych: 
 

 pióra, dziób, szpony,  

 dobry wzrok i słuch. 
 

 

„Puchacz zwyczajny” – prezentacja przez rodzica ptaka będącego pod ochroną z wykorzystaniem obrazków i książek przyrodniczych. 

  
 



 
 



Wiadomości dla rodzica: 
 

Puchacz zwyczajny, puchacz – gatunek dużego, osiadłego ptaka z rodziny puszczykowatych, zamieszkującego niemalże całą Eurazję, a 

także północną Afrykę. Był on niegdyś intensywnie tępiony, odławiano go również, by służył jako przynęta przy polowaniu. Obecnie jest 

ptakiem rzadkim i płochliwym, jednakże jego populacja powoli się odbudowuje, ze względu na objęcie go w wielu krajach ochroną 

gatunkową i strefową. Upierzenie ogólnie w różnych tonacjach brązu, nieco zmienne w zależności od podgatunku, z licznymi plam-kami 

i kreskami. 
 

Samiec odzywa się najintensywniej w porach wieczornych lub o zmroku. Jest to przerywane co 8-12 sekund, bardzo donośne (słyszane 

nawet do 5 km) ponure pohukiwanie „pu-hu” lub „PHUoo” (od czego wzięła się nazwa). Samica odpowiada tym samym, lecz o oktawę 

wyższym i ochrypłym głosem. Okrzyki alarmowe są ostre, szczekliwe. Zaniepokojone kłapią też dziobem. Puchacze odzywają się 

praktycznie przez cały rok, najintensywniej jesienią (wrzesieo i październik) oraz zimą przed złożeniem jaj (styczeo – luty). w okresie 

tokowania pod koniec zimy ich hukanie słychad całymi nocami. 

 

Aktywny o zmierzchu i świcie oraz w nocy. Gdy nie poluje, siada w eksponowanych miejscach. w dzieo przesiaduje na półce skalnej albo 

na grubej gałęzi w koronie drzewa, przy pniu. w locie dośd szybko, płytko i sztywno uderza skrzydłami. Lot nieco chwiejny, potrafi robid 

nagłe zwroty. Osiadły; jedynie niedojrzałe ptaki w pierwszym roku życia koczują, poszukując własnego terytorium, a osobniki z gór 

mogą schodzid w niższe partie. Bardzo wrażliwy na niepokojenie, spłoszony z gniazda może porzucid lęg. Jego skrytośd utrudnia 

obserwacje, chod łatwiej go usłyszed. 

 

Rozmowa na temat wyglądu puchacza. Wzbogacanie słownictwa o pojęcia związane o ochroną gatunkową w Polsce. 

 



4.„Pu-hu” lub „PHUoo” – zabawa ortofoniczna. Dziecko biega po pomieszczeniu podczas, gdy rodzic gra na łyżeczkach. Gdy muzyka 

cichnie dzieci naśladują głos wydawany przez puchacza „pu-hu” lub „PHUoo” 

 

5.„Pory roku” – zabawa ruchowa. 
 

 Utrwalenie znajomości pór roku. 
  
 Rozwijanie mowy i myślenia 
  
„Wiosna, lato, jesieo, zima, Krążą dookoła 

Zgadnij jaka pora roku, do zabawy woła”. 

 

Pozdrawiamy!!! 

Moc uścisków!!! 

Pani Basia i Olga 
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