Scenariusz zajęć
Data : 31.03.2020 r.
Grupa wiekowa: 5-latki „Pszczółki”
Temat: Wiosenne powroty.
Cele ogólne:
-wzbogacenie wiadomości na temat ptaków,
-rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania otaczającego świata,
-rozwijanie sprawności ruchowej.
Cele operacyjne:
Dziecko:
-wymienia charakterystyczne cechy budowy ptaka,
-przekształca trójkąt w rysunek ptaka,
-aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych.
Metody:
-słowna, zadaniowo-czynnościowa, oglądowa.
Formy:
-indywidualna
Środki dydaktyczne: kartka formatu A4 z narysowanym na środku trójkątem, kredki, zdjęcia
(obrazki) ptaków powracających wiosną do Polski, laptop, Internet, klocki, piłka
- Przebieg zajęć:
1. Swobodna rozmowa na temat ptaków powracających do Polski. Kiedy wracają? Z jakiego
powodu? Poniżej przedstawię kilka propozycji ciekawostek na temat ptaków. Można
skorzystać z moich propozycji lub jeżeli macie Państwo możliwość można z dziećmi
przejrzeć (poczytać) różne książki na ten temat. Poniżej przesyłam link do strony na której
można obejrzeć prezentację multimedialną.
https://slideplayer.pl/slide/55843/
2. Zabawa ruchowa „Bocian”- włączmy dziecku jakąś miłą spokojną muzykę. Kiedy muzyka
gra dziecko chodzi tak jak bocian, gdy zatrzymamy muzykę na chwilę dziecko staje na jednej
nodze i stara się stać jak najdłużej. Zadanie powtarzamy kilka razy.
3. Praca plastyczna „Ptak”- pokazujemy dziecku kartkę formatu A4 z narysowanym na środku
trójkątem. Prosimy żeby tak przekształciło figurę aby przypominała ptaka.
4. „Budka lęgowa”- z klocków tworzymy budkę lęgową dla ptaka.

5. Ćwiczenia gimnastyczne:
*toczenie piłki do rodzica (siostry, brata),
*rzut piłki do rodzica (siostry, brata)
*podanie piłki bokiem,
*rzucanie i łapanie piłki.
ZAJĘCIE UTRWALAJĄCE „ WIOSENNE POWROTY”- wzbogacanie wiadomości na
temat wybranych gatunków ptaków i ich dziobów.
Drodzy Rodzice, proszę Was, przeczytajcie dziecku ciekawostki na temat ptaków, które
spisałam:
* Natura cały organizm ptaka wyposażyła w cechy, które umożliwiają mu latanie; np. kości
ptaka są zupełnie inne niż kości innych zwierząt. Są dużo lżejsze, gdyż znajduje się między
nimi wiele pustych przestrzeni. Jak już wiecie z opowiadania o Olku i Adzie ptaki nie mają
zębów, co także zmniejsza ciężar ich ciała. Pokryte są piórami, które spełniają wiele funkcji:
chronią przed zimnem, wodą, a ich kolory pomagają się maskować albo przywabić partnera.
Ptak ma skrzydła, które wykorzystuje do radzenia sobie z oporem powietrza.
* Różnice między ptakami.
Ptaki różnią się między sobą wielkością, kolorami, nogami, ogonami i dziobami.
Najmniejszym ptakiem na świecie jest koliber, a największym – struś afrykański. Struś jest
tak ciężki ( jego waga dochodzi do 150 kg) i duży, że nie może latać.
Jeśli rodzice pozwolą, stań na wadze łazienkowej i sprawdźcie ile TY ważysz. A może
spróbujecie policzyć z rodzicami ile osób ważących tyle, co TY potrzeba, aby razem uzyskać
150 kg strusiowej wagi??!!
(Moja prośba do rodziców: proszę, pokażcie Państwo dziecku zdjęcie kolibra (zwróćcie
uwagę na kolory piórek) i strusia afrykańskiego.
W Polsce najbardziej kolorowymi ptakami są: KRASKA, BAŻANT, WILGA, DZIĘCIOŁ,
SZCZYGIEŁ, SÓJKA.
Dzioby: zależnie od tego, co ptak je, taki ma kształt dzioba.
- Dziób szpaka czy wrony – ptaków wszystkożernych – jest niezbyt duży, ostry na końcu i
przeważnie czarny.
- Dziób ptaków jedzących ziarna, np. WRÓBLA jest krótki i szeroki. Służy do rozłupywania
twardych nasion.
- Dziób owadożercy, np. JASKÓŁKI jest podobny do dzioba ziarnożercy. Służy do łapania
owadów w locie.
- Dziób ptaków drapieżnych, np. ORŁA jest masywny = mocny, mocno zagięty. Umożliwia
chwytanie zdobyczy (zające, susły, świstaki, myszy, niektóre węże, ptaki (np. kruki, dzikie
kaczki).
- Dziób ptaków, które kują w drewnie np. DZIĘCIOŁA jest nieduży ale na końcu bardzo ostry
– przecież trzeba nim przekuć korę drzewa.
BOCIAN ma dłuuugi dziób, bo poluje na zwierzęta, które zamieszkują podmokłe łąki.
Pożywienie bociana to: dżdżownice, ślimaki, węże, krety, łasice, młode zające i pisklęta
innych ptaków. Zaby wcale nie są ich ulubionym pokarmem.
Ciekawe te wiadomości, prawda?

Z pomocą Rodziców, którzy pokażą ci zdjęcia ptaków: WRÓBLA, WRONY, DZIĘCIOŁA,
BOCIANA, ORŁA i wraz z TOBĄ przyjrzą się ich dziobom, odpowiedz na pytanie:
-który dziób jest najdłuższy? Do czego służy?
- który dziób jest najkrótszy i jaki pokarm można nim zebrać?
- który dziób jest najmocniejszy i dlaczego?
Może teraz porysujesz? Poćwicz, proszę, rysowanie główek ptaków z dziobami, które służą
do chwytania różnego rodzaju pokarmów. Jeśli słuchałeś/ słuchałaś uważnie, co czytali
rodzice, nie będzie to trudne zadanie. MIŁEJ ZABAWY!

