
 

Nauczanie zdalne – 26.03.2020 

Temat : Koncert ptasich śpiewaków 

 

Oprócz poniższych zadań utrwalamy : 

 piosenkę „ Maszeruje wiosna”  

 wiersz pt. „Przyjście wiosny” Jana Brzechwy  

 

1. „Czyj to głos?” 

 – ćwiczenia ortofoniczne, naśladowanie głosów ptaków.  

 

Proszę dla przypomnienia odsłuchać z dziećmi film z dnia poprzedniego :  

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

 

 Kolejno bawimy się z dzieckiem w naśladowanie odgłosów ptaków.  

np.:  

– bocian: kle, kle,  

– kukułka: kuku, 

 – wróbelek: ćwir, ćwir, świr, świr,  

– sowa: uhu, uhu, hu, hu,  

– dzięcioł (puka w drzewo): puk, puk, puk,  

– małe pisklęta wołają: pi, pi, pi, iiiii, pi, pi, pi, iiiii. 

 

 Jak jeszcze mogą odzywać się ptaki?  

np.:  

– tirli, tirli (trudne!),  

– tir, tir, tir,  

– titu, titu, titu.  

Jak jeszcze? –zachęcamy dzieci, by same spróbowały wymyślić nowe „ptasie słowa” 

lub przypomniały sobie wcześniej powtarzane odgłosy (kukanie kukułki).  

 

2. „Ptasie radio”  

– wysłuchanie wiersza J. Tuwima z nagrania lub czytanego przez rodzica,. Rozmowa 

na temat treści. Prosimy , by dzieci zamknęły oczy i wyobraziły sobie, że są 

w brzozowym lesie, gdzie słoneczko świeci, a delikatny wietrzyk dotyka ich 

policzków. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sEN2qcFi1Zc 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yiRIvZplphA
https://www.youtube.com/watch?v=sEN2qcFi1Zc


Ptasie radio 

 
Halo, halo! Tutaj ptasie radio w brzozowym gaju, 

Nadajemy audycję z ptasiego kraju. 

Proszę, niech każdy nastawi aparat, 
Bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia narad: 

Po pierwsze - w sprawie, 
Co świtem piszczy w trawie? 

Po drugie - gdzie się 
Ukrywa echo w lesie? 

Po trzecie - kto się 
Ma pierwszy kąpać w rosie? 

Po czwarte - jak 
Poznać, kto ptak, 

A kto nie ptak? 
A po piąte przez dziesiąte 

Będą ćwierkać, świstać, kwilić, 
Pitpilitać i pimpilić 

Ptaszki następujące: 

 
Słowik, wróbel, kos, jaskółka, 

Kogut, dzięcioł, gil, kukułka, 
Szczygieł, sowa, kruk, czubatka, 

Drozd, sikora i dzierlatka, 
Kaczka, gąska, jemiołuszka, 

Dudek, trznadel, pośmieciuszka, 
Wilga, zięba, bocian, szpak 

Oraz każdy inny ptak. 
 

Pierwszy - słowik 
Zaczął tak: 

"Halo! O, halo lo lo lo lo! 
Tu tu tu tu tu tu tu 

Radio, radijo, dijo, ijo, ijo, 

Tijo, trijo, tru lu lu lu lu 
Pio pio pijo lo lo lo lo lo 

Plo plo plo plo plo halo!" 
 

Na to wróbel zaterlikał: 
"Cóż to znowu za muzyka? 

Muszę zajrzeć do słownika, 
By zrozumieć śpiew słowika. 

Ćwir ćwir świrk! 
Świr świr ćwirk! 

Tu nie teatr 
Ani cyrk! 

 
Patrzcie go! Nastroszył piórka! 



I wydziera się jak kurka! 

Dość tych arii, dość tych liryk! 
Ćwir ćwir czyrik, 

Czyr czyr ćwirik!" 

 
I tak zaczął ćwirzyć, ćwikać, 

Ćwierkać, czyrkać, czykczyrikać, 
Że aż kogut na patyku 

Zapiał gniewnie: "Kukuryku!" 
 

Jak usłyszy to kukułka, 
Wrzaśnie: "A to co za spółka? 

Kuku-ryku? Kuku-ryku? 
Nie pozwalam, rozbójniku! 

Bierz, co chcesz, bo ja nie skąpię, 
 

Ale kuku nie ustąpię. 
Ryku - choć do jutra skrzecz! 

Ale kuku - moja rzecz!" 

Zakukała: kuku! kuku! 
Na to dzięcioł: stuku! puku! 

Czajka woła: czyjaś ty, czyjaś? 
Byłaś gdzie? Piłaś co? Piłaś, to wyłaź! 

Przepióreczka: chodź tu! Pójdź tu! 
Masz co? daj mi! rzuć tu! rzuć tu! 

 
I od razu wszystkie ptaki 

W szczebiot, w świegot, w zgiełk - o taki: 
"Daj tu! Rzuć tu! Co masz? Wiórek? 

Piórko? Ziarnko? Korek? Sznurek? 
Pójdź tu, rzuć tu! Ja ćwierć i ty ćwierć! 

Lepię gniazdko, przylep to, przytwierdź! 
Widzisz go! Nie dam ci! Moje! Czyje? 

Gniazdko ci wiję, wiję, wiję! 

Nie dasz mi? Takiś ty? Wstydź się, wstydź się!" 
I wszystkie ptaki zaczęły bić się. 

Przyfrunęła ptasia milicja 
I tak się skończyła ta leśna audycja. 

 

– Co usłyszeliśmy w brzozowym gaju? 

– Co to jest audycja radiowa? 

– Kto prowadził program radiowy?  

– Jakie ptaki włączyły się do prowadzenia audycji? 

– Jaki głos wydaje: bocian, jaki sowa, kukułka, kogut? 

– Jak skończyła się ptasia audycja? 

 

3. „Ptaszki” - zabawa naśladowcza.  



Dzieci to „ptaszki”, które dopiero nauczyły się poruszać i jeszcze nie umieją szybko 

latać. „Ptaszki” wychodzą z „gniazda” – wstają i powoli zaczynają podskakiwać, 

ruszają skrzydełkami – rękami, rozglądają się. Przysiadają, zbierają ziarenka z ziemi – 

dzieci stukają palcami w podłogę 

4. „Łabędź” 

– improwizacja ruchowa do muzyki poważnej. Dzieci przy muzyce naśladują ruchem 

łabędzie. Swoją improwizację dopasowują do tempa i charakteru słuchanego utworu. 

Możemy użyć muzykę ze strony https://www.youtube.com/watch?v=mR-rZ9oxS7w 

 

5. Karta pracy  

Policz ile jest przedmiotów w zbiorze, a następnie w wyznaczonym miejscu narysuj 

odpowiednią liczbę kresek. 

6. „Bocian” 

Praca techniczna.  Potrzebne 2 waciki kosmetyczne, czerwony papier na dziób i nogi, 

mazak do namalowania oczek, wykałaczka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.edusmyk.pl 

https://tinyurl.com/yxyp9xqx 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mR-rZ9oxS7w
http://www.edusmyk.pl/
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