
Wiosenne powroty

Poniedziałek 13.04.2021

1. Poranna gimnastyka. Na rozbudzenie i dobry początek dnia poruszajcie się chwilę wg instrukcji z
załącznika: https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU

• marsz – żuraw – marsz – żuraw - marsz
• bieg – hop, hop, przysiad – bieg – hop, hop, przysiad – bieg – hop, hop, przysiad

• leżenie na plecach – łódka – leżenie na plecach – łódka – leżenie na placach – łódka

• marsz – wyskok z prawą ręką w górze – marsz – wyskok z lewą ręką w górze – marsz – 
wyskok z prawą ręką – marsz – wyskok z lewą ręką – marsz

2. Rozwiązywanie zagadek o ptakach.

Pióra biało-czarne,

buciki czerwone;

uciekają przed nim żabki,

bardzo przestraszone .(bocian)

Już po lesie kuka,

gniazdka sobie szuka.

Jak znajdzie, podrzuca jaja,

niech inni je wygrzewają. (kukułka)

Wiosną do nas przyleciała

ta ptaszyna czarna, mała.

Murować się nie uczyła,

ale gniazdko ulepiła. (jaskółka)

Śpiewa wysoko

piosenki do słonka,

głos ma podobny

do drżenia dzwonka.
(skowronek)

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU


3. Wizualizacja – Jestem ptakiem.

Dzieci leżą z zamkniętymi oczami. Rodzic mówi:

Wyobraź sobie, że jesteś ptakiem. Masz ciało pokryte miękkimi piórami i piękne skrzydła. Dzięki 
nim możesz fruwać! Powoli poruszasz skrzydłami i unosisz się w powietrzu, coraz wyżej i wyżej. 
Ogrzewają cię promienie słońca. Dziwne uczucie widzieć świat z tej wysokości. Mijasz pola, las, 
łąki i jezioro. Ludzie widziani z tej wysokości są mali, maleńcy. Ta swoboda i wolność, które 
czujesz, są wspaniałe. Nadchodzi noc. Szukasz, jak inne ptaki, schronienia. Siedzisz na gałęzi, 
chowasz dziób pod skrzydła i... zasypiasz. Jest ranek. Otulają cię ciepłe promyki słońca. Budzisz się
spokojny, szczęśliwy i znowu wzbijasz się w niebo i fruwasz nad swoim domem, przedszkolem, 
placem zabaw. Pomyśl, czy bycie ptakiem jest miłe.

Dziecko otwiera oczy i odpowiada na pytania:

Czy chciałoby być ptakiem, jeśli tak to jakim?

Jak wyglądają ptaki, z czego są zbudowane? 

4. „W górze słonko świeci”- zabawa paluszkowa wg M. Barańskiej

W górze słonko świeci - dzieci unoszą nad głową obie dłonie i poruszają wszystkimi palcami
Ptaszek sobie leci - dzieci przenoszą ręce na wysokość klatki piersiowej, krzyżują nadgarstki i
poruszają dłońmi tak jak skrzydłami
szumią, szumią drzewa - dzieci prostują ręce i wyciągają je do góry, machając jak gałęzie na wietrze
każdy nadejścia wiosny - rytmicznie klaszczą w dłonie.
Zabawę można powtórzyć.

5. Ćwiczenia gimnastyczne wykonywane w domu.
• Dziecko siedzi na podłodze, podparte z tyłu dłońmi. Nogi ma ugięte w kolanach. Unosi 

zgięte nogi i na hasło „bęben!” uderza  piętami w podłogę, a na hasło „pianino!” - gra na 
niej paluszkami stóp. 

• Dziecko chodzi na czworakach, ale z wyprostowanymi nogami i wypiętą pupą, która 
wygląda jak wielbłądzi garb. Jeśli zwierzaków jest więcej, można urządzić wielbłądzie 
wyścigi. Dla utrudnienia odwzorujcie chód tego zwierzęcia (symetrycznie, czyli najpierw 
przestawcie lewą rękę i nogę, a później prawą rękę i nogę).

• Dziecko opiera się na rękach i nogach (brzuchem do góry), unosi biodra i wędruje w tej 
pozycji. Będzie miał większą frajdę, jeśli ty także spróbujesz! 

• Dziecko leży na podłodze na brzuchu i „pływa” żabką (ale używa tylko rąk). 
• Rodzice stają twarzą do dziecka i trzymają je za ręce. Malec staje na stopach rodzica i tak 

tańczycie, kiwając się w rytm muzyki. 
• Rodzic staje w rozkroku, a przedszkolak biega na czworakach wokół jego nóg, wykonując 

ósemki.
• Dziecko w pozycji czworaczej uderza piłkę czołem i stara się nią trafić do bramki (można ją

wyznaczyć za pomocą kręgli, klocków itd.). Licz, ile bramek tak zdobędzie.
• To ćwiczenia gimnastyczne dla każdego, również dla dorosłych: na podłodze rozciągnijcie 

skakankę lub sznurek (możecie też wykorzystać np. krawędź dywanu). Dziecko idzie (plecy 
proste, głowa wysoko, krok pełen godności) wzdłuż linii, stawiając stopy na krzyż, niczym 
modelka na wybiegu. Ważne jest, aby napiąć mięśnie brzucha podczas tego ćwiczenia.  
 

6. Rysowanie ptaka po śladzie.





7. Poznamy teraz ptaki, które powracają do Polski z Afryki oraz odgłosy, które wydają:
(zdjęcia ptaków w załącznikach, na filmach z odgłosami też można zobaczyć ich wygląd)
Oto czajka: https://www.youtube.com/watch?v=7J_C2-7KYyw
A to bocian: https://www.youtube.com/watch?v=nZ8DJa4Oc8w
To jaskółka: https://www.youtube.com/watch?v=CbU3xzIyKTo
A tak pięknie śpiewa skowronek: https://www.youtube.com/watch?v=HYF7N49B16A

8. Zachęcam do wyjścia na spacer, może uda się wam zobaczyć niektóre ptaki i  usłyszeć ich 
odgłosy?

Niektóre z nich można zobaczyć na zdjęciach:

https://www.youtube.com/watch?v=HYF7N49B16A
https://www.youtube.com/watch?v=CbU3xzIyKTo
https://www.youtube.com/watch?v=nZ8DJa4Oc8w
https://www.youtube.com/watch?v=7J_C2-7KYyw

