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Temat tygodnia: Wiosenne powroty. 
 
Dzień 4: Kukiełki i ptasie gniazda. 
 
Cele główne: 
• wzbogacanie wiadomości na temat zwyczajów ptaków wiosną, 

• rozwijanie umiejętności matematycznych, 

• rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej, 

 

Poranna gimnastyka 
https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU 

 

Oglądanie albumów z ptakami. 
Albumy z ptakami. 

Dzieci oglądają albumy z ptakami. Rozpoznają i nazywają znane im gatunki ptaków. Słuchają 

ciekawostek o wybranych ptakach, w tym m.in. o kukułce. 

 

Rozwijanie sprawności manualnej – Kukułcze jajeczka. 

Przygotowanie pomocy do zajęć. Dla dziecka nożyczki i narysowane na kartonie kontury jajek 

jednej wielkości. 

Dziecko przygotowuje pomoce do zajęć. Wycina kontury jajek po śladach. 

 

Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Przenieś jajko 

 

Ptasie gniazda – zajęcia matematyczne. 
Torba, kolorowe sztuczne piórka, styropianowe jajka rożnej wielkości. 

Rodzic opowiada dziecku o tajemniczej zawartości swojej torby. Dziecko, nie wyjmując 

przedmiotu z torby, próbuje określić, co trzyma w ręce. Następnie rodzic wyjmuje 

różnokolorowe piórka oraz styropianowe jajka rożnej wielkości. Pyta dziecko, czy wie, do 

jakich zwierząt mogą należeć te przedmioty. Potem prosi je, aby uważnie obejrzało i dotknęło 

piórka i jajka.  

 

Porównywanie wielkości jajek rożnych ptaków. 
Tablica demonstracyjna 22. 



 
 

Rodzic okazuje na tablicy demonstracyjnej nr 22 jajka rożnych ptaków. Zwraca uwagę na ich 

wygląd, mówi, jaki ptak znosi dane jajko. Prosi, aby dziecko wskazało jajka – od 

najmniejszego do największego i odwrotnie. Następnie pokazuje na tablicy kukułkę. 

Przekazuje ciekawostki na temat wyglądu i zwyczajów tych ptaków wiosną. 

Kukułka nie buduje gniazda. Swoje jajka podrzuca do gniazd innych ptaków. Obserwuje się 

także zwyczaj wyrzucania przez kukułkę jajek innych ptaków z ich gniazd. 

 

Zabawa ruchowo-matematyczna – Kukułka podrzuca jajka. 
Dla każdego członka rodziny mała obręcz i koperta z papierowymi jajkami , odtwarzacz CD, 

nagranie melodii do biegu, papierowe jajeczka dla rodzica. 

Rodzic układa na podłodze dla wszystkich osób małe obręcze – gniazda. Wręcza osobom, 

które są ptakami, koperty z rożną liczbą papierowych jajek. Liczą jajka i układają je w swoich 

obręczach. Następnie rodzic włącza nagranie muzyki. Podczas trwania utworu ptaki wylatują 

z gniazd – dzieci biegają po sali i machają rękami jak ptaki skrzydłami. W tym czasie rodzic, 

który jest kukułką, podrzuca do każdej obręczy po jednym jajku (lub po 2 czy 3 jajka). 

Podczas przerwy w muzyce ptaki wracają do gniazd – siadają przed swoimi obręczami. 

Przeliczają, czy mają tyle samo jajek, co przedtem, a jeśli nie, to o ile jajek mają więcej. 

Powtarza zabawę kilkakrotnie. Za każdym razem rodzic albo dokłada jajka, albo zabiera. 



 
 



Karta pracy, cz. 2, nr 26. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=26 
Dzieci: 

−− kolorują bociana według wzoru, 

−− rysują po szarych liniach rysunków jajek, 

−− wskazują najmniejsze jajko i największe jajko 

 

Wspólne układanie opowiadania o kukułce. Rozwijanie myślenia twórczego. 
Kartka dużego formatu, kredki. 

Rodzic proponuje wspólne ułożenie opowiadania o kukułce. Mówi pierwsze zdanie, np. W 

pewnym lesie zakukała kukułka. Dziecko kontynuuje opowieść, wypowiadając po jednym 

zdaniu. Rodzic próbuje rysować uproszczone ilustracje. Następnie powtarza opowiadanie, 

zawieszając głos tak, aby dziecko dopowiadało informacje. W razie potrzeby wskazuje 

narysowany wcześniej element. Na koniec dziecko nadaje bajce tytuł. Wykonuje ilustracje do 

bajki – kolorują kontury wcześniej wykonane przez rodzica. 

 

Zabawa z zastosowaniem wiersza Bożeny Formy Wiosna. 
Muzyka relaksacyjna. 

Członkowie rodziny zajmują miejsca na okręgu, za plecami osoby siedzącej z przodu, i 

wykonują masażyk na jego plecach. 

Dzieci: 

Rozsiewa kwiaty na łące,    delikatnie dotykają pleców osoby w rożnych 

miejscach, opuszkami palców, 

prosi o promyki słońce,    wykonują ruchy koliste całymi dłońmi, 

maluje na zielono liście na drzewach rysują kontury liści, 

i słucha, jak pięknie skowronek śpiewa.  zbliżają dłonie do uszu, naśladując 

nasłuchiwanie, 

Na miękkiej trawie usiądzie czasami  delikatnie uciskają ramiona, 

i śpiewa wesoło z przedszkolakami.   delikatnie uderzają zaciśniętymi pięściami 

w plecy kolegi. 

 

Zabawa ruchowa: ,,TANIEC ZYGZAK". 
https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs 

 

Słuchanie piosenki „Zielona wiosna” 
https://www.youtube.com/watch?v=VR50rxz_wGM 

 

Zamieszczone materiały są propozycją do realizacji podstawy programowej. Proszę je 

wykonać stosownie do możliwości Państwa i dzieci. 
 

 


