
  

Temat:

Spi arnia ż
dla ptaków.



  

Drogie Dzieciaki!

Przez najbliższe dni niestety nie 
będziemy mogli spotkać się w 

przedszkolu. 
Jednak, przygotowałam dla was 

materiał, dzięki któremu 
będziecie mogli pogłębić 

rozbudzoną wcześniej ciekawość 
na temat dokarmiania zwierząt 

zimą.

          Drodzy Rodzice/Opiekunowie,
      Codziennie, w godzinach

    8:00 – 13:00
możecie kontaktować się
ze mną przez messengera

bądź
dzwoniąc na telefon przedszkola.



  

Zacznijmy...

Kochani Moi, 
Przypomnijcie sobie, jaką mamą porę roku?

Jeśli nie pamiętacie, spójrzcie za okno… widzicie co się tam dzieje?
Na drzewach nie ma liści, ludzie chodzą ciepło poubierani, a rano sypał 

śnieg. 
Już wiecie?

JEST ZIMA!

Czy pamiętacie o kogo trzeba dbać w ten czas? Komu dosypywać ziaren 
do karmnika? 

JASNE, chodzi o ptaki, które zimową porą mają często problem ze 
znalezieniem pożywienia.

Sprawdźcie teraz czy macie swoje uszy na miejscu, bo bardzo nam się 
przydadzą – posłuchajcie krótkiego opowiadania pt. 

„Bajka o wróbelku i Zosi”. 



  

Siedzi wróbelek na drzewie

i smutno patrzy przed siebie.

W karmniku nie ma jedzenia,

wszędzie zmarznięta jest ziemia.

– Naprawdę jestem w potrzebie,

o moim losie nikt nie wie?

Jeżeli ktoś mi pomoże,

to serce przed nim otworzę.

Zobaczył Zosię z daleka,

z decyzją więc już nie zwleka:

– Do niej o wsparcie się zwrócę,

może swe troski porzucę.

Poleciał wróbelek do Zosi,

o ziarenka grzecznie prosi:

– Nasyp, proszę, do karmnika,

bo mi w brzuszku gra muzyka.

Nic nie jadłem od wieczora,

a tu już śniadania pora.

Zima dla mnie jest niemiła,

śniegiem wszystko zasłoniła.

Zosia poszła po ziarenka,

wróbel puka do okienka,

biedny, głodny, osowiały,

dzieci o nim zapomniały.

Idzie szybko Zosia mała,

uśmiechnięta buzia cała.

Pyszne ziarna słonecznika

wrzuca prosto do karmnika.

Bajka dobrze się skończyła,

Zosia wróbla nakarmiła.

Przedszkolaki, pamiętajcie,

ptaki zimą dokarmiajcie.



  



  



  



  

Rodzicu!

Po przeczytaniu opowiadania, spróbuj porozmawiać z 
dzieckiem na temat jego treści, możesz zadać pytania:

● Dlaczego wróbelek był smutny? 
● Kogo zobaczył? 

● O co poprosił wróbelek Zosię? 
● Dlaczego zimą ptaki nie mogą znaleźć ziaren?

● Po co Zosia poszła do domu? 
● Gdzie Zosia wsypała ziarenka?

● O czym przedszkolaki powinny pamiętać zimą?



  

A teraz czas, aby rozgrzać się podczas tych zimowych 
chłodów!

Postarajcie się naśladować zwierzęta:

● Naśladowanie chodu niedźwiedzia (stawianie dużych, 
ciężkich kroków);

● Naśladowanie chodu sikory(stawianie drobnych 
kroków, we wspięciu na czubkach butów);

● Naśladowanie chodu pingwina (maszerowanie z 
rękami ułożonymi wzdłuż tułowia, bez zginania 

kolan).



  

Kącik logopedyczny.



  

Dziś mamy czwartek!



  

To już koniec na dziś...

Moi Drodzy,

Postarajcie się zaśpiewać w domu dwie pierwsze zwrotki 
„Dzisiaj w Betlejem” 

(piosenka zostanie wysłana na Messengera grupy).

oraz

Ćwiczcie swoje wierszyki.

Do zobaczenia wkrótce!

Wasza Ciocia Klaudia. 
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