
Grupa „Tygryski” 

Materiały edukacyjne na dzień 30.03.2020 r. 

 

Tygryski! 

Witam Was serdecznie       Mam nadzieję, że wspaniale spędziliście weekend i teraz 

chętnie rozpoczniecie naukę i pracę. 

 Pozdrawiam Was serdecznie – pani Ela. 

 

TEMAT TYGODNIA: Wiosna wokół nas 

Temat dnia: Powroty ptaków 

 

1. Zaczniemy od gimnastyki porannej : 

https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464&list=PLt3FJASYjFdZHGr

QHchgQekf2a1GgeAy0 

 

2. Ćwiczenia oddechowe:  

- Gra w węża 

Zabawa ta jest prosta, wesoła i przede wszystkim skuteczna. Jest jedną z 

ulubionych zabaw dzieci. 

Dziecko siada na krześle z wyprostowanymi plecami. 

Ręce kładzie na brzuchu i koncentruje się na poleceniach, które od nas usłyszy. 

Teraz przez 4 sekundy wciąga powietrze nosem tak, aby czuły, że rośnie mu 

brzuch. 

Następnie jego zadaniem jest powolne wypuszczanie powietrza przez 

zaciśnięte zęby, tak by uzyskało jak najdłuższe syczenie węża. 

 

- Oddychanie w stylu słonia 

To również bardzo dobrze odbierane przez maluchy ćwiczenie oddechowe. 

Koniecznie zobacz jak poprawnie je wykonać. 

Dziecko powinno zająć pozycję stojącą, nogi lekko rozszerzone. 

Mówimy mu, że za chwilę zamieni się w słonika, więc koniecznie musi 

oddychać jak małe słoniątko. 

Dziecko głęboko nabiera powietrze przez nos, a kiedy to robi, unosi ramiona 

tak, jakby to była trąba słonia. Jednocześnie napełnia powietrzem przeponę. 

Następnie wydycha powietrze przez usta w sposób dźwięczny powoli 

opuszczając „trąbę” ku dołowi. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464&list=PLt3FJASYjFdZHGrQHchgQekf2a1GgeAy0
https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464&list=PLt3FJASYjFdZHGrQHchgQekf2a1GgeAy0


3. A teraz czas na rozmowę o powrotach ptaków. Na początek do wysłuchania 

wiersz : "Ptasie perypetie" Agata Bober 

 

W ciepłych krajach afrykańskich, gdzie na zimę odlecieli, 

Trzech przyjaciół się spotkało, by pomówić o niedzieli. 

 

Pierwszy zaczął Pan Skowronek, co ze swego śpiewu słynął: 

-Lećmy szybko wnet do Polski, bo nam dni wiosenne miną! 

Wszak wiadomo nie od dzisiaj, że mym wielkim jest zadaniem 

Wszem i wobec wyśpiewywać, Pani Wiosny powitanie. 

 

- Ty mój drogi wciąż o pracy- wtrącił się czerwononogi. 

Chciałbym jeszcze móc odpocząć, bo do Polski kawał drogi! 

A poza tym, tam na miejscu, czeka mnie roboty szmat, 

Gniazdo muszę znów zbudować, małym pomóc przyjść na świat. 

 

-Wiem, co mówisz mój kolego- przemówiła wnet jaskółka. 

Pracy w Polsce mam bez liku, bom nie jest jak ta kukułka 

Co podrzuca innym dzieci, żeby później leniuchować. 

Na najlepsze ptaki w Polsce, muszę dzieci swe wychować. 

 

Wtem sfrunęła Pani Sójka,  z listem w swoim małym dzióbku. 

- Proszę czytać, bo znalazłam list ten w kwiatach, w mym ogródku. 

 

Wziął list Bocian w skrzydła swoje i zaczyna czytać: 

„Przylatujcie wy leniuchy, wiosnę trzeba witać! 

Środek marca, a Was nie ma, zaraz będzie wielka draka, 

Bo na niebie wciąż nie widać, powracającego ptaka! 

Wiec pakujcie swe manatki i w daleką podróż sio! 

P.S To ja, Wasz przyjaciel drogi, Pan Wróbelek Pio.” 

 

Nie czekając ani chwili, w wielkim pędzie spakowane, 

Wyruszyły w długą podróż, ptaki nieco skołowane. 

Bo nie wiedzą co ich, czeka, gdy do Polski zawitają, 

Strachu pełne swe kuperki, biedne ptaszki teraz mają! 

 

4. Rozmowa kierowana na podstawie treści ( zwracamy uwagę, by dziecko 

odpowiadało pełnym zdaniem, a nie tylko pojedynczym słowem): 

- Gdzie spotkało się trzech ptasich przyjaciół? 

- O czym rozmawiali? 

- Jakie ptaki uczestniczyły w rozmowie? 

- Dlaczego bocian nie chciał jeszcze lecieć do Polski? 

- Kto zachęcił ptaszki do powrotu do Polski? 

 

5. Skowronek, bocian i jaskółka to najbardziej znane ptaki zwiastujące wiosnę, 

które przylatują z ciepłych krajów. Wyszukajcie wspólnie z dzieckiem 

ilustracje i informacje dotyczące tych ptaków. 



6. Przyjrzyj się uważnie jak wygląda jaskółka i pokoloruj ilustrację. 

 
7. Miłego dnia! 


