
Nauczanie zdalne – 27.03.2020 

Temat : Koncert ptasich śpiewaków 

 

Oprócz poniższych zadań utrwalamy : 

 piosenkę „ Maszeruje wiosna”  

 wiersz pt. „Przyjście wiosny” Jana Brzechwy  

 

 

1. „Ptaszki” – zabawa ruchowa. 

Dziecko- ptaszek, gniazdo – np. poduszka.  

Dzieci – „ptaszki”, gdy tylko usłyszy dźwięk np. gwizdek, wylatuje ze swojego „gniazda” . 

Porusza się w tempie podanym przez gwizdek: raz chodzi powoli, dostojnie jak bocian, a za 

chwilę biega w różnych kierunkach jak jaskółki polujące na muszki. Gdy gwizdek ucichnie, 

to znak, że zbliża się niebezpieczeństwo, i „ptak” jak najszybciej wraca do swojego 

„gniazda”. 

Jeżeli nie mamy gwizdka, możemy wystukiwać tempo np. stukając łyżką o miskę. 

2. „Wiosna”- obejrzy wspólnie z dzieckiem materiał edukacyjny o wiośnie dostępny 

pod adresem 

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY 

3.  „Wronka” – wysłuchanie wiersza L. Krzemienieckiej, rozmowa na temat piór 

ptaków. Nauczyciel siedzi wraz z dziećmi w kole i recytuje wiersz. 

Czarna wronka raz krakała: – Kra, kra… 

Chciałabym mieć piórka białe, kra, kra… 

Radzą wrony przyjaciółce: – Kra, kra… 

Leć i wykąp się w rzeczułce, kra, kra.. 

Świeci rzeczka w blasku rannym, plusk, plusk. 

Weszła wronka jak do wanny, chlust, chlust. 

 

Na brzeg wyszła, zakrakała: – Kra, kra… 

Spojrzę w lustro, czym już biała, kra, kra.. 

I ciekawie wronka zerka, kra, kra… 

Do rzeczki jak do lusterka, kra, kra… 

 

Ale chociaż po kąpieli, kra, kra… 

Żadne piórko się nie bieli, kra, kra… 

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY


Po wysłuchaniu wiersza zapytajmy  dzieci: 

– Jakie marzenie miała wronka? 

– Co poradziły wronce jej przyjaciółki? 

– Czy udało się wronce zmienić kolor piór? Dlaczego? 

– Czemu ptaki mają różny kolor piór? 

– Do czego ptakom są potrzebne pióra? 

– Czy wszystkie ptaki mają takie same pióra? 

4. „Pióra i piórka” – oglądanie i porównywanie piór. Pokażcie dzieciom, że różne ptaki 

mają różne pióra. Wskażcie różnice w ich wyglądzie. 

Przedstawcie dziecku schematyczny rysunek pióra i omówcie razem jego budowę. 

Pokażcie elastyczną oś, górną część pióra – stosinę i dolną (poniżej chorągiewki) – 

dudkę. Ze stosiny wyrastają promienie, a z nich wyrastają promyki, które łączą się 

delikatnymi haczykami. Po omówieniu budowy pióra dzieci odnajdują omawiane 

elementy w naturalnych okazach, a następnie nazywają kolory występujące w trenie 

pawia i słuchają ciekawostek o tych pięknych ptakach.  

Ciekawostki:  

– pawi tren (kolorowe, długie pióra) nie jest ogonem, 

 – każde pióro w trenie kończy połyskujące „pawie oko”, 

 – tren jest podnoszony przez uniesienie sterówek znajdujących się pod nim, 

 – piękne pióra mają tylko samce – panowie,  

– treny służą panom do pozyskania sympatii pań – samic, 

 – pawie spędzają noc na drzewach 

 

5. „Pawie oczko”- praca techniczna , malujemy rolkę po papierze toaletowym na 

dowolny kolor. Proszę odrysować dziecku dłoń na kilku kolorowych papierach. 

Dziecko wycina samodzielnie kontury dłoni. To będzie Pawi ogon. Doklejamy ogon 

do rolki papieru. Z przodu rysujemy oczka i doklejamy dziób. 

 



 
 

 
 

6. „Piórka” – ćwiczenia oddechowe. Do wykonania tego zadania potrzebujemy piórko.  

Na hasło dzieci unoszą piórka do góry, biorą głęboki, spokojny wdech, puszczają 

piórko i za pomocą długiego wydechu starają się jak najdłużej utrzymać je 

w powietrzu. Kolejne ćwiczenie: początek podobny, ale po głębokim wdechu dzieci 

starają się tak dmuchać na piórko, by uniosło się jak najwyżej (silny wydech). Można 

powtórzyć ćwiczenia. Pobawcie się kto z was potrafi jak najdłużej utrzymać piórko w 

powietrzu 

 

 



7. Karta pracy –proszę pomóc dziecku ustalić kolejność obrazków. Pomóżcie im ułożyć 

opowiadanie do historyjki  

Możemy zadawać pomocnicze pytania: 

 – Na jaki pomysł wpadła dziewczynka podczas spaceru w parku? 

– Co przykuło uwagę dziewczynki? 

 – Co dziewczynka zrobiła razem z mamą, gdy wróciły ze spaceru? 

 

 

Źródła: 

 

Pawie pióro :  

https://www.google.com/search?q=pawie+pi%C3%B3ra&sxsrf=ALeKk02HcG67HHz

DIetC386KH3783A9rIA:1585233819986&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ah

UKEwiyoeeVsLjoAhWJp4sKHQ7xBosQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1536&bih=722

#imgrc=vAlU_LtD5tq0bM 

Paw: 

https://www.google.com/search?q=paw&sxsrf=ALeKk0286wABUy0MhTY1tPy-

6Ae1_mv5jQ:1585233971586&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjv34

vesLjoAhWwtYsKHeSnCqAQ_AUoAXoECBgQAw&biw=1536&bih=674#imgrc=a

ZONQUbMqtkJxM 

Schemat pióra: 

https://www.google.com/search?q=budowa+pi%C3%B3ro+ptaka&tbm=isch&ved=2a

hUKEwjAvvO4sLjoAhXwGpoKHZHlBtMQ2-

cCegQIABAA&oq=budowa+pi%C3%B3ro+ptaka&gs_l=img.3..0i8i30.9185.10288..1

0581...0.0..0.132.749.3j4......0....1..gws-wiz-

img.......0i8i7i30.dejXfpvaFfc&ei=5b98XoC4I_C16ASRy5uYDQ&bih=674&biw=15

36&hl=pl#imgrc=FMxUF8Qgo2AmmM 

Instrukcja robienia Pawia: 

https://www.google.com/search?q=paw+z+rolki+papieru&sxsrf=ALeKk00zV4YEpdj

YlOii4S9gW--

BC0K7tA:1585234619027&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=W8jjnNdlb1kBaM%2

53A%252CXnMEnaaiy082AM%252C_&vet=1&usg=AI4_-

kSydfuYjigXSj4zqS3T5cACaoV_Vg&sa=X&ved=2ahUKEwiB3uiSs7joAhXwlYsK

HeqVCYsQ9QEwAHoECAoQFQ#imgrc=W8jjnNdlb1kBaM 
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