
Czwartek 15.04.2021 r. 

 

Temat dnia: Ptasie  koncerty 

  

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

Nagrania głosów ptaków (np.: bociana, sikorę bogatkę, jaskółkę, wilgi) 

https://www.youtube.com/watch?v=QsLHO0heH7Y 

https://www.youtube.com/watch?v=uSoquR9wIQg 

https://www.youtube.com/watch?v=CbU3xzIyKTo 

https://www.youtube.com/watch?v=nMax2yiRh3U 

 

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

(np.: bociana, sikorę bogatkę, jaskółkę dymówkę, wilgi). Dziecko rozpoznaje je, podaje 

nazwy ptaków. Opowiada o tym, co czuje, kiedy słucha ptasich koncertów.  

  

2. Określanie położenia ptaków na drzewie. Liczenie ptaków, samodzielne układanie 

pytań. 

Sylweta drzewa wykonana z krepiny, z kilkoma gałęziami po obu stronach, zdjęcia ptaków, 

np.: wróbla, skowronka, jaskółki, szpaka, wrony, kukułki, napisane na kartonikach nazwy 

ptaków. 

 

             
 

                        
       
     

https://www.youtube.com/watch?v=QsLHO0heH7Y
https://www.youtube.com/watch?v=uSoquR9wIQg
https://www.youtube.com/watch?v=CbU3xzIyKTo
https://www.youtube.com/watch?v=nMax2yiRh3U


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

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

zdjęć. Pokazuje rodzicowi, podają nazwę ptaka. Następnie umieszcza zdjęcie na dowolnej 

gałęzi drzewa.. Rodzic pod każdym zdjęciem umieszcza nazwę ptaka. Dziecko odczytuje ją z 

pomocą rodzica 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?  

Dziecko może również samodzielnie zadawać pytania. 

 

3. Ustalanie i porównywanie liczebności ptaków poszczególnych gatunków.  

Zdjęcia  lub sylwety ptaków, np.: wróbla, skowronka, jaskółki, szpaka, wrony, kukułki,  

Rodzic rozkłada na dywanie sylwety, zdjęcia różnych gatunków ptaków (wróbla, skowronka, 

jaskółki, szpaka, wrony, kukułki). Dziecko segreguje, porównuje, przelicza, tworzy zbiory itp. 

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 odpowiada na pytania rodzica.  

 

4. Ptasi koncert – ustalanie, jakie dźwięki wydają poszczególne ptaki, liczenie dźwięków.  

Nagrania głosów ptaków (np.: bociana, sikorki, jaskółki, wilgi) kartoniki z kropkami od 1 do 

6. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QsLHO0heH7Y 

https://www.youtube.com/watch?v=uSoquR9wIQg 

https://www.youtube.com/watch?v=CbU3xzIyKTo 

https://www.youtube.com/watch?v=nMax2yiRh3U 

 

 

Rodzic włącza nagrania głosów poszczególnych ptaków. Ustala z dzieckiem, jakie dźwięki 

one wydają. Rodzic podnosi do góry kartonik z kropkami i wypowiada nazwę ptaka. Dziecko 

śpiewa solo – wydaje tyle odgłosów, ile wskazują kropki. Ptak nie może wydać więcej 

dźwięków niż to zostało ustalone.  

 

5. Ćwiczenia gimnastyczne 

Piłka  

 

https://www.youtube.com/watch?v=QsLHO0heH7Y
https://www.youtube.com/watch?v=uSoquR9wIQg
https://www.youtube.com/watch?v=CbU3xzIyKTo
https://www.youtube.com/watch?v=nMax2yiRh3U


• Toczenie piłki do partnera.  

Dziecko leży na brzuchu, trzymając piłkę w dłoniach przed sobą. Rodzic siedzi na piętach 

około 2 metrów przed dzieckiem, przodem do niego. Dziecko podnosi łokcie nad podłogę i 

odepchnięciem toczy piłkę do rodzica.  

 

• Rzut piłki do partnera. 

Dziecko leży na brzuchu, trzymając piłkę w dłoniach przed sobą. Rodzic siedzi w odległości 

około 2 metrów przed dzieckiem, przodem do niego. Dziecko trzyma piłkę, przenosi ją nad 

kark, unosząc łokcie nad podłogę, a następnie rzuca piłkę do rodzica. Potem zamieniają się 

rolami.  

  

• Podanie piłki bokiem.  

Dziecko wraz rodzicem siedzą z nogami wyprostowanymi, w rozkroku, tyłem do siebie, w 

odległości około 0,5 metra. Dziecko trzyma piłkę w dłoniach. W parach wykonują skręt 

tułowia (dziecko w prawo, rodzic w lewo) z przekazaniem piłki partnerowi. Następnie 

wykonują skręt tułowia w przeciwną stronę, z ponownym przekazaniem piłki.  

 

• Rzucanie i łapanie piłki.  

Dziecko chodzi po pokoju z piłką w dłoniach. Podrzuca piłkę w górę i stara się ją złapać.  

 

• Toczenie piłki wokół siebie.  

Dziecko siedzi z wyprostowanymi i złączonymi nogami. Trzyma dłońmi piłkę leżącą na 

podłodze przy biodrach. Dziecko toczy piłkę po podłodze wokół bioder i wyprostowanych 

nóg. Po wykonaniu trzech okrążeń piłki w jedną stronę należy wykonać następne trzy 

okrążenia w stronę przeciwną.  

  

• Utrzymywanie piłki na podudziach.  

Dziecko leży na plecach z nogami ugiętymi, uniesionymi nad podłogę. Na ustawionych 

poziomo podudziach kładzie piłkę. Stara się jak najdłużej utrzymać piłkę na nogach.  

  

• Podanie piłki dołem i górą.  

Dziecko wraz z rodzicem stoją tyłem do siebie w rozkroku, w odległości około 0,5 metra. 

Dziecko trzyma w dłoniach piłkę. Dziecko wraz z rodzicem unoszą ręce w górę, przekazując 

sobie piłkę, a następnie wykonują skłon tułowia w przód, przekazując piłkę między nogami w 

ręce partnera.  

 

• Żuki toczące kulki.  

Dziecko chodzi na czworakach, popychając piłkę głową. Piłka powinna być popychana 

czołem.  

 

• Podskoki z piłką trzymaną między kolanami.  

Dziecko stoi z piłką trzymaną między kolanami. Utrzymując piłkę między kolanami, 

podskokami przesuwa się po pokoju.  

 

 

 


