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Piątek 10.12.2021r. 

Temat kompleksowy: Dokarmiamy ptaki. 

Cele: 

− Uświadomienie dzieciom potrzeby systematycznego dbania o ptaki. 

− Segregowanie obrazków. 

− Wzbogacenie wiedzy na temat wybranych ptaków. 

 

Przebieg: 

1) Posłuchaj rymowanki. Naucz się jej na pamięć, powiedz ją, dzieląc każde słowo na 

sylaby. 

 

Siedzą ptaki na gałęzi i głośno ćwierkają, 

Że w karmniku zawsze, pyszne ziarna mają. 

 

2) ,,Poranna gimnastyka buzi i języka” – ćwiczenia artykulacyjne. 

Rodzic zwraca a uwagę dziecku, aby ćwiczenia przed lustrem wykonywało 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 buzię i robimy z niej duży balon. 

- Napełniamy powietrzem prawy, następnie lewy policzek. 

- napełniamy powietrzem przestrzeń między wargami a zębami. 

 

3) ,,Zima” – słuchanie opowiadania ( załącznik nr. 1) 

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, by znaleźć coś do jedzenia. Często odwiedzają „ptasie 
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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 

smakołyki. Zima szybko minie. A wraz z nadejściem wiosny rozśpiewają się skrzydlaci 

przyjaciele. To będzie ich podziękowanie za troskliwą opiekę w czasie zimy. 

 

4) 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 się stało z pożywieniem ptaków? 

- W jaki sposób ludzie pomagają ptakom przetrwać zimę? 

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

 

5) ,,Czyj to przysmak?”- segregowanie obrazków. (załącznik nr 1) 

Na środku stołu leżą obrazki przedstawiające ptaki oraz ich pożywienie. Zadaniem dziecka 

jest połączenie ptaków z odpowiednim pokarmem. (wskazanie na ekranie) 

 

- gile – ziarna zbóż. 

- kawki, gawrony – kasza, pszenica, białe pieczywo. 

- wróble – kasza, słonecznik. 

- sikorki, dzięcioły – słonina, tłuszcz. 

 

6) ,,Jestem ptakiem, który nazywa się …” – układanie zdań. 

Dziecko układa zdania na temat omawianych ptaków (zadanie 5). W swoich wypowiedziach 

uwzględniając wygląd oraz upodobania żywieniowe wybranego ptaka. 

 

7) ,,Pomyśl i powiedz” – zabawa słowna. 

Rodzic rozpoczyna zabawę i mówi wyraz, np. motyl. Dziecko określa ostatnią głoskę i podaje 

kolejny wyraz rozpoczynający się na taką samą głoskę. 

Np. motyl – las – ser – rak – kot – tort – tata – antena. 
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8) ,,Zmień kierunek” – zabawa ruchowa. 

Dziecko podaje górą piłkę rodzicowi, następnie staje za rodzicem i odbiera piłkę. Dziecko 

podaje rodzicowi piłkę dołem, następnie staje z rodzicem i odbiera piłkę. 

 

9) ,,Zbieramy ziarenka” – zabawa ruchowa. 

Zadaniem dziecka jest zebrać do kubeczka taką liczbę ziarenek, jaką wskaże rodzic. Po ich 

zebraniu dziecko siada na dywanie i wysypuje ziarna ze swojego kubka. Przelicza liczbę 

wrzuconych ziaren. W razie pomyłki dokłada lub odejmuje ziarna. 

 

10) Gimnastyka 

https://www.youtube.com/watch?v=H08aiHpZK_s 

https://www.youtube.com/watch?v=b1kyvvbXyVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H08aiHpZK_s
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Załącznik nr 1  
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