
Witamy kochane Pszczółki i Rodziców :)  

 

Zapraszamy do wspaniałej zabawy :) 

 

Czwartek 25.03.2021 

 

• Czas rozpocząć od porannej gimnastyki. Słuchając piosenki poruszajcie się tak, jak 

pokazują to bohaterowie filmu „Duży i mały skok”. 

 

• Co to za ptak? Poproś rodzica o przeczytanie zagadek i udziel na nie odpowiedzi. 

POWODZENIA! :) 

 

Przybył z ciepłych krajów w czerwonych trzewikach. 

Gdy ujrzy go żabka, do wody umyka. (bocian) 

 

 

Gdy rankiem wesoło, ptaszek ten zaśpiewa, 

cały świat wokoło wiosny się spodziewa. (skowronek) 

 

Nie ma lepszej lotniczki, 

ogon niczym nożyczki. 

Lepi gniazdo pod strzechą, 

jest dla ludzi pociechą. 

W powietrzu toczy kółka, 

kto to taki? To … . (jaskółka) 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M


• Czas na zabawę matematyczną :) Wykonaj zadanie poniżej. 
 

Policz, ile jest w pierwszym okienku ptaszków czerwonych i żółtych. (Zapisz kropkami wynik) 

Następnie policz, ile ptaszków jest obok karmnika.  

 

 

 

 

• Zabawa ruchowa „Bociany na łące”.  

Dziecko porusza się jak bocian – wysoko, unosząc raz jedną, raz drugą nogę. Gdy Rodzic 

wysoko podniesie rękę, dziecko głośno naśladuje klekotanie bociana. Gdy ją opuści – 

cichutko klekocze.  

 

• „Ptasi quiz” – quiz.  

Prosimy Rodziców o przeczytanie  informacji na temat życia ptaków. Kiedy dzieci usłyszą 

zdanie prawdziwe – trzy razy klaszczą w dłonie, a kiedy zdanie będzie fałszywe – trzy 

razy uderzają rękoma o podłogę. Np. 

 

– Bociany zimą mieszkają w Polsce. F  

– Skowronki przylatują na wiosnę do Polski. P  

– Jaskółki lubią jeść żaby. F 

– Gniazdo bociana jest małe i niestabilne. F  

– Sikorki zimują w ciepłych krajach. F  
 

 

 

 

 

 



Na koniec pokoloruj dużą sójkę tak, żeby wyglądała jak mała sójka.  

 

 

Jeżeli macie ochotę to możecie wykonać ptaszka z plasteliny😊 

 

„Plastelinowe ptaki cudaki” – lepienie z plasteliny ptaków, jajek i gniazda 

 

Przygotuj plastelinę. Rozgrzej ja w rękach, wałkując. Gdy będzie wystarczająco miękka, ulep 

z niej dowolnie wybranego przez Ciebie ptaka. Najpierw z kulki zrób głowę, uformuj z części 

plasteliny podłużny wałek i doczep do głowy – to będzie tułów. Zrób dwa wałeczki, a 

następnie spłaszcz je i doczep po bokach – to będą skrzydła. Doczep dziób, przyczep oczy, a 

na koniec nóżki. Przygotuj z plasteliny gniazdo i uformuj jajka. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koniec pracy na dziś :) Czas na Wasze ulubione zabawy :) Pozdrawiamy serdecznie! 

Pani Dominika i Pani Agatka 


