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Temat tygodnia: Wiosenne powroty 

Temat dnia: Ptasie koncerty 

 

Cele ogólne  

• rozwijanie umiejętności posługiwania się (w celowo stworzonych sytuacjach) liczebnikami 

w aspektach kardynalnym i porządkowym w zakresie 10,  

• porównywanie liczebności zbiorów,  

• usprawnianie aparatu artykulacyjnego, 

 • rozwijanie sprawności ruchowej.  

 

Cele operacyjne  

Dziecko:  

• liczy elementy zbioru, podaje prawidłowy wynik, 

 • poprawnie stosuje nazwy liczebników porządkowych w zakresie 10,  

• układa zadania z treścią do samodzielnie ułożonego zapisu działania matematycznego, 

 • naśladuje głosy ptaków,  

 

 

Przebieg dnia I 

 

1.Zabawa ruchowa ,,Duży i mały skok". 
https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 

 

 2. Wycinanie zdjęć ptaków z dostępnych materiałów. Przygotowanie pomocy do zajęć. 
 Gazety, czasopisma, broszury, ulotki z ptakami, nożyczki dla dziecka.  

Dziecko wycina z gazet, czasopism, broszur, ulotek zdjęcia ptaków. Przygotowuje pomoce do 

zajęć matematycznych.  

- Dla dziecka: dwie, wycięte ze zdjęć, sylwety wybranych ptaków, ołówek, kredki, kartki.  

Rodzic układa przed dzieckiem sylwety wybranych ptaków. Dziecko rozpoznaje i nazywa  

ptaki. Wybiera  dwie dowolne sylwety. Odrysowuje  je ołówkiem na kartce – wykonuje cienie 

ptaków. 

  

3. Karty pracy, 6 latki  cz.4, nr 56-57, 5 latki – cz.4, nr 46 

Dziecko: 

 − ogląda monety i banknoty o różnych nominałach, wskazuje różnice między banknotami  

a monetami, 

 − czyta nominały monet,  

− liczy pieniądze, nakleja obok nich zdjęcie monety lub banknotu o tej samej wartości,  

− rozmienia pieniądze na drobne, nakleja obok nich odpowiednie zdjęcia monet,  

− nakleja zdjęcia monet według wzoru (rytmu) z poprzedniej karty.  

4. Ćwiczenia poranne – zestaw nr 29 

Potrzebne -  krążki dla  dziecka.  

• Zabawa orientacyjno-porządkowa Słońce – deszcz.  

Rodzic rozkłada w pokoju  krążki. Na klaśnięcie i hasło: Słonko świeci wesoło – dziecko 

biega między krążkami. Na  tupnięcie nogą i  hasło: Deszcz pada,  – podnosi krążek  i kładzie  

krążek na głowie. Ponowny dźwięk klaśnięcia  i hasło: Słonko świeci wesoło jest sygnałem 

do położenia krążka w dowolnym miejscu na podłodze i poruszania się biegiem między 

krążkami. 



 • Ćwiczenie tułowia – Witamy powracające ptaki.  

Dziecko siedzi  skrzyżnie  na dywanie. Krążek  układa  przed sobą. Dłonie splata z tyłu.  Na 

raz – stara się dotknąć czołem krążka – wita ptaki wracające z ciepłych krajów, na dwa – 

prostuje się, podnosi głowę do góry – rozgląda się, czy widać nadlatujące ptaki.  

• Zabawa bieżna Ptaki i gniazda. 

 Dziecko układa krążek na podłodze. To jego  gniazdo. Dziecko (ptak) siedzi w swoim 

gnieździe (siada skrzyżnie na krążku). Podczas klaskania przez Rodzica  ptak (dziecko) 

porusza się pomiędzy gniazdami – wylatuje na poszukiwanie pożywienia. Na przerwę w grze 

wraca do swojego  gniazda . Siada w nim skrzyżnie, prostuje plecy, dłonie układa na 

kolanach.  

• Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Czapla.  

Dziecko spaceruje po pokoju  pomiędzy leżącymi na podłodze krążkami, wysoko unosząc 

nogi. Na hasło: Czapla – podnosi  krążek, staje na jednej nodze, a drugą, ugiętą w kolanie, 

podnosi do góry. Układa krążek na kolanie i stara się utrzymać równowagę. 
 • Zabawa ruchowa z elementem skoku i podskoku – Szpaki na trawie. 

 Dziecko (szpak) porusza się pomiędzy leżącymi na podłodze krążkami (kałużami). Stopy ma 

złączone. Skacze lekko, cicho, sprężycie. Na sygnał  Rodzica – klaśnięcie w dłonie  – 

zatrzymuje się obok kałuży, wykonuje siad skulny i pije  wodę. 
 • Ćwiczenie uspokajające.  

Dziecko maszeruje, krążki układa  na głowie. Na raz – klaszcze w dłonie. 

II 

 1.  Leśny koncert – zajęcia matematyczne z elementami ćwiczeń artykulacyjnych. 

 

 • Wprowadzenie do tematu. Wywołanie odpowiedniego nastroju. Nagrania głosów ptaków : 

https://www.youtube.com/watch?v=W5ACbMU15R4 

 

Dziecko leży na dywanie z zamkniętymi oczami.  Rodzic  włącza nagrania głosów ptaków 

Dzieci rozpoznaje je, podaje nazwy ptaków. Opowiada o tym, co czuje, kiedy słucha  ptasich 

koncertów. 

• Określanie położenia ptaków na drzewie. Liczenie ptaków, samodzielne układanie pytań.  
Potrzebna : sylweta drzewa , zdjęcia ptaków, np.: wróbla, skowronka, jaskółki, szpaka, 

wrony, kukułki, napisane na kartonikach nazwy ptaków (załącznik nr1). 

Rodzic umieszcza na dywanie sylwetę drzewa. Na dywanie układa (odwrócone tyłem) zdjęcia 

ptaków, np.: wróbla, skowronka, jaskółki, szpaka, wrony, kukułki.  Dziecko wybiera jedno ze 

zdjęć i podaje nazwę ptaka. Następnie umieszcza zdjęcie na dowolnej gałęzi drzewa. (jeśli  
dziecko  odkryje zdjęcie bociana, umieszcza je obok drzewa).  Rodzic pod każdym zdjęciem 

umieszcza nazwę ptaka. Dziecko odczytuje ją samodzielnie. Kiedy wszystkie sylwety zostaną 
już rozmieszczone na drzewie  Rodzic  pyta: Na której gałęzi znajduje się skowronek? Ile 

ptaków siedzi na drzewie? Ile ptaków siedzi na drugiej gałęzi?  

2.  Zaproszenie na koncert. 

  6 obręczy, zdjęcia ptaków:  wróbla, skowronka, jaskółki, szpaka, wrony, kukułki (liczba 

ptaków poszczególnych gatunków musi być różna), opaski ze zdjęciami tych samych ptaków 

i kartoniki z ich nazwami.  Rodzic  układa w pokoju 6 obręczy, w których umieszcza zdjęcia 

tych samych ptaków co w poprzednim ćwiczeniu. Przygotowuje opaski na głowę ze zdjęciami 

ptaków. W imieniu sroki, której sylwetę trzyma w ręce, zaprasza ptaki na koncert. Dziecko  

losuje  z pudełka kartoniki, na których są napisane nazwy ptaków. Odczytuje je, samodzielnie  

i odkłada na bok. Następnie wybiera odpowiednią opaskę i siada dookoła obręczy, w środku 

której znajduje się zdjęcie adekwatne do wylosowanej nazwy. 

3. Ustalanie i porównywanie liczebności ptaków poszczególnych gatunków.  



Potrzebne: opaski ze zdjęciami ptaków, np.: wróbla, skowronka, jaskółki, szpaka, wrony, 

kukułki, koperty, w których są umieszczone są kartoniki z liczbami od 1 do 10, obręcz.  

Rodzic w roli sroki  zaprasza do udziału w koncercie. Wcześniej jednak prosi o sprawdzenie, 

ile ptaków poszczególnych gatunków zgłosiło swój udział. Dziecko  liczy  ptaki i  podaje 

informacje sroce, a ona zapisuje je na kartce. Sroka podsumowuje, mówiąc np.: Na koncert 

przybyło pięć wron, dwa wróble, cztery skowronki, jedna kukułka, trzy szpaki i sześć 
jaskółek. Rodzic  rozdaje dzieciom koperty, w których są umieszczone kartoniki z liczbami 

od 1 do 10. Rodzic  powtarza słowa sroki i prosi, aby dziecko w odpowiednim momencie 

podniosło do góry właściwy kartonik.  Rodzic  pyta: Których ptaków było najmniej? Których 

ptaków było najwięcej? Ile było razem wróbli i jaskółek? O ile mniej było szpaków niż wron? 

itp. Dziecko w odpowiedzi unosi kartonik do góry. 

4. Układanie zdań matematycznych 

Obręcze (w zależności od potrzeb), dla dziecka: koperta z dziesięcioma zdjęciami ptaków, 

które dziecko wycinało rano (ważne, aby liczba ptaków każdego gatunku była różna, np. trzy 

wróble, cztery wrony, jeden bocian, dwa szpaki), kartoniki z liczbami od 1 do 10.  

• Dziecko siedzi na dywanie wokół obręczy. Rodzic daje kopertę, w której znajduje się 10 

zdjęć ptaków i znaki matematyczne. Kartoniki z liczbami dziecko ma z poprzedniego 

ćwiczenia. Układa zdjęcia w dowolnej konfiguracji, a pod spodem zapisuje to samo w postaci 

działań matematycznych, np. 3 + 4 = 7. Układa zadanie matematyczne zgodne z zapisem. 

Sprawdza z Rodzicem  poprawność wykonania zadania. 

 

5.  Zabawy na świeżym powietrzu 

 • Zabawa ruchowa z elementem skoku – Wskocz i wróć.  
Dwie obręcze. Rodzic wyznacza linię startu. Na sygnał  dziecko  biegnie do obręczy, 

wskakuje do niej, wyskakuje i wraca jak najszybciej .  

• Obserwowanie zachowania wróbli w ogrodzie. Swobodne wypowiedzi dziecka na temat:  

O czym myśli wróbelek? Dziecko obserwuje zachowanie wróbli w ogrodzie. Słucha ich 

głosu. Zastanawia się, o czym może myśleć siedzący na gałęzi wróbelek.  

III 

1. Ćwiczenia słownikowe – układanie zdań. Liczenie słów w zdaniach.  

Zdjęcia ptaków (dowolne). 

 Rodzic układa na stole zdjęcia kilku ptaków. Dziecko wybiera jedno zdjęcie, które 

najbardziej mu się podoba. Uzasadnia swój wybór. Następnie układa zdanie z nazwą ptaka, 

którego zdjęcie wybrało. Liczy słowa w zdaniu i je wyklaskuje. 

 2. Rozpoznawanie, którego ptaka brakuje – ćwiczenie spostrzegawczości. 

 Sylweta drzewa z rozłożystymi gałęziami,  zdjęcia ptaków, ewentualnie napisy, np. wrona, 

sroka, bocian, kukułka, skowronek.  Rodzic układa na stole kartkę z sylwetą drzewa z 

rozłożystymi gałęziami oraz zdjęcia czterech ptaków. Prosi, aby dziecko podało ich nazwy, a 

następnie zamknęło oczy. Zdejmuje z drzewa zdjęcie jednego z ptaków. Dzieci odgaduje, 

który ptak odfrunął. Jeśli dziecko nie ma problemu z wykonywaniem zadania,  Rodzic może 

zwiększyć liczbę ptaków, które znajdują się na drzewie.  

wersja 2 

 Na drzewie zamiast zdjęć mogą znajdować się nazwy ptaków umieszczone na różnych 

gałęziach, np. wrona, sroka, bocian, kukułka, skowronek.  

 3. Ćwiczenie oddechowe – Bocianie pióro. 

 Piórka: czerwone, białe, czarne (sztuczne) dla  dziecka, duży szablon bociana, szablon 

namalowanego bociana, nagranie spokojnej muzyki.   

Rodzic zwraca uwagę na ubarwienie ptaka. Podczas nagrania muzyki  dziecko trzyma piórko. 

Układa je na otwartej dłoni i, dmuchając, wprawia w ruch. Na przerwę w nagraniu muzyki 



ozdabia swoim piórkiem szablon bociana.  Rodzic rozdaje dziecku  kolejne piórka. Zabawę 
powtarzamy do momentu, aż cały szablon zostanie pokryty piórkami.  

4.Zabawa ruchowa „Ptaszki fruwają” – zabawa muzyczno-ruchowa. 

https://www.youtube.com/watch?v=zn2ihUfMV_M 

 


