
 

 

Blok tematyczny: PRACOWITA WIOSNA 
 

Konspekt zajęć 23.04.2020 
 

Temat: Pracowite ptaszki 
 
 

Przebieg dnia 
 

 

 

1. „Dobieramy wyrazy w pary” – zabawa słuchowa. Prezentujemy obrazki: nazwy  

połowy z nich zaczynają się ostatnimi głoskami prezentowanych obrazków, np.: kura – arbuz; nożyce 

– ekran; rower – robot. Dzieci podają nazwy obrazków. Wskazujemy obrazek i mówimy głośno jego 

nazwę, dzieci dobierają do niego inny – taki, którego nazwa zaczyna się ostatnią głoską . 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Ptaszki – słuchanie wiersza E. Szelburg-Zarembiny  

Mama ptaszka, tata ptak  

wiją gniazdko tak i siak.  

Znoszą piórka, włosie, mchy.  

– Ja zdobyłem to, a ty?  



– Ja to niosę, a ty co?  

– Trawka! Nitka! Puch! Ho! Ho!  

Zwijali się, pracowali,  

skarb do skarbu przydawali  

i śpiewając niby z nut,  

zbudowali domek – cud:  

gniazdko ptasie takie oto.  

Wtuliłabym się z ochotą  

między tych pisklątek rój,  

gdyby to był domek mój.  

 

3. Rozmowa dotycząca treści wiersza. Pytamy dzieci: O jakim domku była mowa w wierszu?; Kto 

budował ten domek?; Z czego był on zbudowany?; Co dzieje się w gniazdkach wiosną?. 

  

4. „Jaki to ptak?” – rozwiązywanie zagadek.  Rozpoznawanie ptaków po wyglądzie. Zdjęcia lub 

obrazki przedstawiające następujące ptaki: jaskółkę, kukułkę, skowronka.  

To nie bocian, nie jaskółka.  

Krzyczy: kuku. To…  

(kukułka)  

 

 

 



Jedna wiosny nie uczyni – to znane przysłowie.  

Ostre, długie jest jej skrzydło, krótki dziób na głowie.  

Ptaszek umie pięknie latać, robi w niebie kółka.  

A jej nazwa jest ci znana, to przecież…  

(jaskółka)  

 

 

 

 

 

Mały, szary ptaszek.  

Krótki ma dziób, niedługi ogonek.  

Wiosną radośnie swym śpiewem wita dzionek.  

(skowronek)  



 

 

 

5. „Ptaki do gniazd” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Rozkładamy na dywanie kółka – ptasie 

gniazda (szaliki/skakanki/sznurek). Dzieci-ptaki biegają / chodzą w rytm podanej rymowanki po 

całej sali, machając rękami i ćwierkając. Mówimy rymowankę „ Ptaszek” B. Formy:  

Ptaszek  

Ćwir, ćwir, ćwir, ptaszek zaświergotał.  

Ćwir, ćwir, ćwir, nagle ujrzał kota.  

Ćwir, ćwir, ćwir, już wysoko frunie.  

Sprytny kot złapać go nie umie.  

Gdy skończymy rymowankę, wszystkie ptaki wbiegają do gniazd.  

 

6. „Dojdź do magicznego kwiatu!” – zabawa ruchowa.  W miarę możliwości przygotowujemy tor 

przeszkód i wymyślamy sposób jego pokonania, np. przeskoki, przejście pod stołem, przejście w 

przysiadzie podpartym, itp. Każde dziecko, które pokona tor przeszkód, otrzymuje obrazek 

zdobywcy magicznego kwiatu.  

 



 

Magiczny kwiat 

 

7. Zadanie z wykorzystaniem karty pracy 22 – zdobywanie wiedzy przyrodniczej. Zapoznanie z 

wyglądem ptaków i ich gniazd; przeliczanie piskląt, rysowanie właściwej liczby kresek pod 

obrazkami. Zadanie 22 A– ćwiczenie spostrzegawczości; łączenie pióra z właściwym jego 

powiększeniem.  

 

8.  „Gniazdko z jajkami” – zajęcia plastyczno-techniczne. Lepienie z masy solnej/plasteliny/ciasta z 

mąki i wody, wykorzystanie różnych materiałów przyrodniczych (piór, patyczków, kamieni. 

suszone liście, kwiaty, itp.) 

 

9. Zadanie z wykorzystaniem karty pracy 37 A – „Bocian”, praca plastyczna. Składanie bociana wg 

wzoru, naklejanie na kartonie. Dorysowywanie łąki. 

 

10. Dla chętnych dzieci – karta pracy 37. Ćwiczenia sprawności rąk- grafomotoryka. 

 



 



 



 



 


