
Powroty ptaków – materiały na 
30.03.2020 

Ptaki już do nas lecą 
 



„Ptaki do gniazd” – na podłodze rodzic ze skakanki, albo sznurka układa okrąg. 
Dziecko porusza się swobodnie po pokoju, naśladując latające ptaki. Na hasło 
„ptaszek do gniazda”- dziecko wskakuje do obręczy 
 „Bociany na łące” – Dziecko chodzi po pokoju wysoko unosząc do góry nogi, ręce ma 
wyciągnięte w bok. Co jakiś czas zatrzymuje się i staje na jednej nodze. 
„Głodny wróbelek” – Dziecko porusza się swobodnie po pokoju, na hasło „śniadanie” 
– kuca i stuka palcem wskazującym w podłogę. 

Dzieo dobry 
Na początek trochę się rozruszamy. Wykonaj zabawy ruchowe 



1. Wysłuchaj opowiadanie czytane przez rodzica 
 

„Śniadanie Julka i Jagody” -  D. Kossakowska 
Rodzice Julka i Jagody hodują krowy i kury. Kury znoszą jajka, a krowy dają pyszne, 
zdrowe mleko. Julek i Jagoda jedzą śniadanie. Mama przygotowała Julkowi jajka. 
Mówi, że zniosła je jego ulubiona kura Jarzębatka. Siostra Julka ma jogurt. Bardzo 
lubi jogurty, a szczególnie te, które mają smak jagodowy. Jajka i przetwory mleczne 
są zdrowe. A Julek mówi, że są smakowite. 
  
 
 
 
 
A teraz odpowiedz na pytania:  
- Jakie zwierzęta hodują rodzice Julka i Jagody? 
- Kto znosi jajka? 
- Skąd bierze się mleko? 
- Co mama przygotowała Julkowi na śniadanie? 
- Jaka kura zniosła jajko? 
- Co na śniadanie je Julka? 
- Jakie jogurty najbardziej lubi Jagoda? 
- Co o jajkach i przetworach mlecznych mówi Julek? 
 



Wyszukaj na ilustracji przedmioty, których nazwy zawierają głoskę „j”. 
 





Wykonaj zadania: 
 
1. Narysuj na kartce jajko i podpisz: JAJKO 
2. Podziel na sylaby wyraz: JAJ – KO 
3. Podziel na głoski wyraz: J-A-J-K-O 
4. Pod obrazkiem jajka narysuj tyle kwadratów, ile słyszysz głosek 
5. Pokoloruj odpowiednio schemat wyrazu 
 (samogłoski czerwone/spółgłoski niebieskie).  
6. Weź kawałek sznurka 
 i na podłodze ułóż literę j. 
 



Poruszamy się trochę. Zapraszam Cię do zabawy: „Głodne 
kurki” – zabawa ruchowa 
Dziecko porusza się swobodnie po pokoju w przysiadzie. Na hasło „głodne kurki”, dziecko 
przemieszcza się stukając palcem wskazującym o podłogę 

Spróbujmy stworzyd własnego ptaka na kartce papieru. Przygotuj 

białą kartkę, farby plakatowe i kredki. Pomaluj dłoo farbą, a następnie odbij ją na 
kartce papieru, albo odrysuj swoją dłoo na kartce. Dorysuj różne elementy do dłoni 
odbitej lub odrysowanej na kartce tak, aby powstał ptak. 
( „Moja dłoo będzie ptakiem” – praca plastyczna, odbijanie dłoni 
Dzieci maczają dłoo w farbie i odbijają ją na papierze lub odrysowują dłoo na kartce. Następnie dorysowują elementy tak, aby 
powstał ptak.) 

 



Wykonaj karty pracy, które są w załączniku. 

Na koniec pomóż rodzicom posprzątad wszystkie przybory, odłóż na 
miejsce kredki. 
Teraz jest czas na zabawę.  
 
 
 

 
Miłego dnia 

Do zobaczenia jutro  


