
CZWARTEK 13.01.2022 R. 

Nauczanie zdalne 

Temat kompleksowy: Dokarmiamy ptaki – zima 

Cele: 

Uświadomienie dzieciom potrzeby systematycznego dbania o ptaki, 

Wzbogacenie wiedzy na temat wybranych ptaków. 

Przebieg: 

1. „Zima” słuchanie opowiadania. 

Zima króluje na ziemi. Z nieba lecą płatki śniegu, mróz szczypie w nosy i policzki. 

Zamarzły rzeki i stawy. Czasami tylko promienie słońca ogrzewają dachy 

pokryte śniegiem. Wtedy kapie z nich woda. Ale zaraz mróz daje o sobie znać 

i zima przypomina, że to ona rządzi. Dzieci cieszą się, że można zjeżdżać 

z górki na sankach i nartach. Można urządzić bitwę na śnieżki, rzuty do celu lub 

ulepić bałwana. Ale ptaki, które spędzają u nas zimę nie są zadowolone. Pożywienie 

przykryte śniegiem i zimny wiatr przypominają ptakom, że czeka je trudny czas. 

Zziębnięte latają w różne miejsca, żeby znaleźć coś do jedzenia. Często odwiedzają 

„ptasie stołówki” przygotowane przez ludzi. Wróble mogą znaleźć w karmnikach drobną 

kaszę i łuskany słonecznik. Sikorki i dzięcioły chętnie poczęstują się słoniną i tłuszczem. 

Kawki i gawrony będą wdzięczne za grubą kaszę, pszenicę i pokrojone w kawałki 

czerstwe, białe pieczywo. Gile chętnie zjedzą ziarna zbóż. Ci wszyscy, którzy dokarmiają 

ptaki na pewno pamiętają o tym, żeby robić to systematycznie – każdego dnia 

przygotowują ptakom ich smakołyki. Zima szybko minie. A wraz z nadejściem wiosny 

rozśpiewają się skrzydlaci przyjaciele. To będzie ich podziękowanie za troskliwą opiekę 

w czasie zimy. 

 

Rozmowa w oparciu o wysłuchane opowiadanie. 

- O jakiej porze roku mówiło opowiadanie? 

- Jak wygląda świat zimą? 

- Kto cieszy się, że jest zima? 

- Jakie zabawy można urządzać zimą? 

- Kto jest niezadowolony z zimy? 

- Co stało się z pożywieniem ptaków? 

- W jaki sposób ludzie pomagają ptakom przetrwać zimę? 

- W jaki sposób ptaki odwdzięczą się ludziom za okazaną w czasie zimy pomoc? 

 



2. Czyj to przysmak? Nazwij ptaki i połącz kolorowymi liniami ptaki 

 z odpowiednim pokarmem. 

 

                     
           

                          
 

               
 

                
 



3. „Gimnastyka buzi i języka” – ćwiczenia artykulacyjne. Ćwiczenia wykonujemy 

wolno i dokładnie.  

 

- Uśmiechamy się przez dłuższą chwilę rozciągając usta w bok i pokazując zęby. 

- Uśmiechamy się przez dłuższą chwilę rozciągając usta w bok i nie pokazując 

zębów.  

- Cmokamy ustami kilka razy, jakbyśmy chcieli przesłać komuś buziaki na odległość.  

- Otwieramy szeroko buzię i liczymy językiem wszystkie górne i dolne zęby. 

- Napełniamy powietrzem buzie i robimy z niej duży balon.  

- Napełniamy powietrzem prawy następnie lewy policzek.  

- Napełniamy powietrzem przestrzeń między wargami a zębami. 

 

4. „Jestem ptakiem, który nazywa się…” – układanie zdań. 

 

Dziecko układa zdania na temat omawianych ptaków. W swoich wypowiedziach 

uwzględnia wygląd oraz upodobania żywieniowe wybranego ptaka. 

 

5. „Pomyśl i powiedz” – zabawa słowna.  

Rodzic rozpoczyna zabawę i wypowiada  słowo np.: motyl. Dziecko określa ostatnia 

głoskę w podanym słowie i podaje kolejne słowo rozpoczynające się taką samą literą.  

motyl  -  lato - owad itd. 

 

6. „Zmień kierunek” - zabawa ruchowa.  

Dzieci maszerują po obwodzie koła w rytmie granym na bębenku (można zastąpić 

bębenek pokrywka od garnka, czy gazetą). Gdy usłyszą mocne uderzenie zmieniają 

kierunek marszu. 

 

7. „Gdzie szybciej” - zabawa badawcza. Konieczna jest pomoc rodzica. 

Potrzebne materiały: 

- 2 szklanki 

- gorąca i zimna woda 

- barwnik spożywczy, tusz czy atrament  

 

Rodzic napełnia szklanki wodą, do jednej wlewa gorącą a  do drugiej zimną wodę.  

Czekamy chwilkę aż woda się ustoi. Wlewamy do każdej ze szklanek kilka kropli 

barwnika. W obu szklankach woda się zabarwi. Określamy, w której szklance 

zjawisko nastąpi szybciej.   

 

Wniosek: W zimnej wodzie cząsteczki poruszają się dużo wolniej niż w gorącej, 

dlatego barwnik tam rozpuszcza się szybciej. 

 

 

 

 

 

 

 



8. „Labirynt” – doprowadź linią ptaki do karmnika. 

 

 



 


