
Opowieść ruchowa – Ptaki w Karmniku 

Rodzic zwraca się do dziecka, które próbuje jego słowa zobrazować ruchem

Przyfrunęły ptaki do ogrodu - dzieci naśladują ruchy i głosy ptaków.

W ogrodzie stoi karmnik. Dzieci sypią do niego ziarno - naśladują sypanie ziaren.

Cieszą się ptaki, bo nie będą głodne - dzieci przechodzą do siadu klęcznego, pochylają się

do przodu naśladując zbieranie ziaren.

Nagle pojawił się kot, ptaki uciekają - dzieci machają rękami i drobnymi krokami biegną w 

wyznaczone miejsce.

A teraz mamy dla was trudne zadanie – wiecie już, że dokarmianie zwierząt zimą to 

bardzo ważna sprawa. Sprawdźcie, czy wiecie jakie pokarmy są dla nich dobre:

https://wordwall.net/pl/resource/10334534/przyroda/dokarmianie-ptak%c3%b3w-zim

%c4%85

Kiedy Prószy Śnieg - zabawa rytmiczna

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

Pamiętacie naszą piosenkę o Małym Ptaszku prezentowaną we wtorek?

Posłuchajcie jej raz jeszcze i postarajcie się zaśpiewać.

https://www.youtube.com/watch?v=D3OTmJJ_Bk4

A teraz coś dla sprytnych rączek – zabawa paluszkowa "PTASZKI". 

Pięć małych ptaszków na gałęzi siedzi (pokazujemy pięć palców jednej ręki).

Odleciał jeden, by ciotkę odwiedzić (poruszamy rękami, jak skrzydłami).

Cztery małe ptaszki na gałęziach siedzą (pokazujemy cztery palce prawej ręki)

i się martwią o piątego, bo gdzie jest nie wiedzą (łapiemy się za głowę).

Pierwszy leci, by go szukać (pokazujemy cztery palce i jeden składamy do środka dłoni),

drugi do sąsiadów puka (drugi palec składamy do środka dłoni),

trzeci dzwoni na policję (trzeci palec składamy do środka dłoni),

czwarty woła: "Wracaj szybciej!" (dotykamy czubka małego palca, a potem składamy 
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dłonie w trąbkę i krzyczymy)

Uzupełnijcie kartę pracy zgodnie z instrukcją

  



7, Lubicie układać puzzle?- Dziś dla was puzzle w innej odsłonie. Kliknijcie w poniższy 

link – życzymy miłej zabawy.

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/336201-zwierz%C4%99ta-i-ptaki-zim

%C4%85/7x5

8. Na koniec  chciałbym zaproponować Wam zabawę z gazetą. Proszę o znalezienie w 

domu dowolnej gazety w formacie A4. Poniżej umieszczam dla Was filmik według którego 

chciałabym abyście wykonywali dokładnie taką samą choreografię jak prezentujące się 

dzieci. By zabawa była udana potrzebujemy 2/3 osoby chętne, dlatego zachęcam 

domowników do wspólnej zabawy  . 

https://youtu.be/-v3t0Ks0dQk

Na koniec kilka ciekawostek:
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