
Bajka „Przygód kilka Wróbla Ćwirka”
https://www.youtube.com/watch?v=5tdff3hxvw4&list=PLkjfTHj-
eeezMwIslrgPDR5ot2dKB78zr&index=28

Pytania do bajki: 

Jak ma na imię wróbelek z naszej bajki?

Z jakimi ptakami rozmawia wróbelek?

Gdzie bocian zbudował swoje gniazdo? 

Jakiego koloru jest dziób i nogi bociana?

3. Zabawa ruchowo naśladowcza ,,Zamieniamy się w ptaki" Przebieg: Na sygnał nauczyciela 
(gwizdek) dzieci biegają w różnych kierunkach w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu. Na 
hasło ,,Bociany'' uczniowie chodzą podnosząc wysoko nogi naśladując chód bociana lub stoją na 
jednej nodze utrzymując równowagę. Na kolejny sygnał uczniowie biegają w różnych kierunkach. 
Na hasło ,,Wrona" - zatrzymują się i kraczą kra kra kra... Na kolejny sygnał dzieci biegają w 
różnych kierunkach. Na hasło wróbelek zatrzymują się i wołają ćwir ćwir ćwir.... Zabawę można 
powtórzyć kilka razy wymieniając różne ptaki.

5. Zabawa dydaktyczna ,,Liczymy ptaki" Przebieg: Nauczyciel wyznacza miejsce zabawy, uczula 
aby dzieci nie wychodziły poza wyznaczony teren. Na początku dzieci w ciszy nasłuchują śpiewu 
ptaków i je wypatrują. Po krótkiej rozmowie na temat wrażeń odniesionych przez dzieci nauczyciel 
wybiera chętne dziecko i prosi aby naśladowały odgłos usłyszanego ptaka, np. stukanie dzięcioła 
czy kukanie kukułki. Wyznaczone dziecko naśladuje odgłos ptaka kilka razy, a pozostali uczniowie 
liczą odgłosy w pamięci. Następnie w wyznaczonym terenie szukają szyszek, listków, kamyków 
tyle ile naliczyły odgłosów ptaka. Starają się to robić jak najszybciej, nauczyciel przelicza ilość 
zebranych elementów. Zabawę można powtórzyć kilka razy. 6. Zabawa dydaktyczna ,,Ptaki cudaki"
Przebieg: Nauczyciel na początku zadaje dzieciom pytania np. Jakiego ptaka uważają za cudaka? 
tzn. który jest kolorowy, ma barwne piórka itp. Następnie prosi, aby dzieci nazbierały materiał 
potrzebny na stworzenie ,,ptaka cudaka'' np. szyszki, patyczki, pióra, kasztany, kora, mech. 
Układają samodzielnie albo w parach, płaskie lub trójwymiarowe sylwetki ptaków. Na koniec 
odbywa się konkurs na najpiękniejszego ptaka-cudaka.

Zabawa ruchowo – naśladowcza „Zamieniamy się w ptaki”. Dzieci swobodnie biegają po 
sali. Na hasło: „Jesteś wróbelkiem”, naśladują fruwającego ptaka. Gdy usłyszą „Jesteś 
niedźwiedziem”, kładą się na boku i śpią, a na słowa „Jesteś zajączkiem”, naśladują skoki 
zajęcy. 
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