
Grupa „Tygryski” 

Materiały edukacyjne na dzień 31.03.2020 r. 

 

TEMAT TYGODNIA: Wiosna wokół nas 

Temat dnia: Liczymy ptaki  

 

1. Zaczniemy od ćwiczeń naszego ciała – ćwiczenia separacji ruchów. 

Separacja ruchów polega na wprowadzeniu wybranej części ciała w ruch, w 

sposób niezależny od ruchów innych części ciała. 

- niezależność ruchów rąk tulowia:  

* prawa ręka poziom w bok, lewa – pionowo w górę 

* prawa ręka poziomo w przód, lewa – pionowo w górę 

* prawa ręka poziomo w przód, lewa – pod kątem w górę 

* prawa ręka pod kątem w górę, lewa – pod kątem w dół 

- rozdzielenie ruchów dłoni i palców: 

* naprzemienne zaciskanie prawej dłoni przy rónoczesnym rozchylaniu lewej 

* uderzanie czubkami palców o blat stołu naprzemiennie – prawą i lewą dłonią 

- rozdzielanie ruchów palców: 

* zasiskanie pięści wokół kciuka 

* unoszenie po jednym palcu dłoni położonej na stole. 

 

2. Jak Wam poszło wyszukiwanie informacji o ptakach wracających z ciepłych 

krajów (bocian, skowronek, jaskółka)? Czego ciekawego się dowiedzieliście? 

Opowiedz o tym teraz        

Dla utrwalenia tych informacji zagadki: 

  

Pióra biało – czarne,  

buciki czerwone,  

uciekają przed nim żabki, 

bardzo przestraszone (bocian) 

 

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) 

 

3. Jak już pewnie wiesz ptaki przylatujące do nas na wiosnę mieszkają w 

gniazdach i tam składają swoje jajka, z których wykluwają się małe ptaszki.  



4. Tu można poobserwować na żywo gniazdo bociana : 

https://www.youtube.com/watch?v=T9BXrusZZIw&fbclid=IwAR33Ai6RS64

CYQOQ36vAkDtbUc2L-etjNYYJ3X0fuUcHEFXhrG1ZCdUNjyc 

 

5. Oto jajko bociana, których bocian składa od 1 do 7.  

 

 
 

6. Oto jajka skowronka, których składa ich od 3 do 5. 

 

 
 

7. Twoim zadaniem jest teraz wyciąć z papieru 5 jajek bociana (biała kartka, 

większe) i 4 jajka skowronka ( szary kolor, mniejsze). 

 

- Policz jajka od strony lewej do prawej, a teraz od prawej do lewej. Ile jest 

jajek? (9) Pokaż na palcach ich liczbę. 

https://www.youtube.com/watch?v=T9BXrusZZIw&fbclid=IwAR33Ai6RS64CYQOQ36vAkDtbUc2L-etjNYYJ3X0fuUcHEFXhrG1ZCdUNjyc
https://www.youtube.com/watch?v=T9BXrusZZIw&fbclid=IwAR33Ai6RS64CYQOQ36vAkDtbUc2L-etjNYYJ3X0fuUcHEFXhrG1ZCdUNjyc


- Wskaż pierwsze jajko od lewej strony, trzecie jajko od lewej strony, ósme 

jajko od lewej strony. 

- Wskaż drugie jajko licząc od prawej strony, piąte jajko licząc od prawej 

strony. 

- zaprezentowanie wyglądu cyfry 9, rodzic pokazuje, dziecko opowiada do 

czego cyfra jest podobna 

- rodzic prezentuje sposób pisania cyfry 9, dziecko powtarza podobnie jak przy 

wprowadzeniu nowej literki: paluszkiem po śladzie, w powietrzu, na dywanie, 

układanie kształtu cyfry z klocków, z plasteliny ( wszystkie pomysły 

dozwolone)  

- zadania matematyczne z treścią „Liczymy jajka”  

Czytamy treść, dziecko układa wycięte sylwety z papieru i przelicza. 

 

• Bocian w swoim gniazdku miał 3 jajka, skowronek też miał 3 jajka, ile 

jajek mieli razem? ( dziecko układa, przelicza i odpowiada) 

• Skowronek zniósł 4 jajka, bocian zniósł 5 jajek, ile było razem? Który ptak 

miał więcej? 

• U bociana w gniazdku było 5 jajek, niestety jedno się stłukło, ile jajek 

zostało? ( dziecko układa i odpowiada) 

• Dziecko samodzielnie układa i prezentuje dwa zadania z treścią. 

 

8. Cyfra 9 – zadania 

 

 



  
 


