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Osiągnięcia dziecka po zrealizowaniu scenariusza: 

• Wzbogacenie wiadomości na temat życia ptaków przez: 
– rozpoznawanie niektórych gatunków ptaków (wróbel, sikorka, gołąb, gawron), 
– obserwację wybranych ptaków w parku, 
– budowę ptaka (obserwacja i ćwiczenia plastyczne), 
– sposób poruszania się ptaków.  

• Poznanie budowy  jajka. 
• Układanie  rytmu według podanego wzoru. 
• Przeliczanie oczek na kostce.  
• Ćwiczenie chwytu pęsetowego – umiejętność potrzebna do prawidłowego trzymania: ołówka, kredki, 

pędzla. 
• Poznanie wyglądu i nazw niektórych ziaren: słonecznika, dyni, kukurydzy, fasoli typu Jaś i fasoli 

czerwonej. 
• Ćwiczenie prawidłowego toru oddechowego (wdech nosem, wydech ustami). 

 
Spacer do parku –  bezpośrednia obserwacja ptaków w terenie 
Przygotować sprzęt optyczny: lornetki, lupy, atlas ptaków.  
Dzieci obserwują ptaki  (zwrócenie uwagi na charakterystyczne cechy: dziób, skrzydła, pióra), szukają 
gniazdka ukrytego wśród gałązek,  słuchają ptasich odgłosów. 
 
 1. „Ptasie fotografie” – zabawa 
Przygotować: obrazki pocięte na 8 części, przedstawiające wróbla, sikorę, gołębia, srokę i gawrona oraz 
kostkę do gry.  
Wszystkie kawałki obrazków kładziemy na środku stolika rysunkiem do dołu. Grę zaczyna zawodnik, 
który wyrzucił największą liczbę oczek na kostce.  Zadaniem dzieci jest  ułożenie całego obrazka 
wybranego przez siebie ptaka. Zawodnik wybiera ze środka tyle części, ile wskazuje liczba oczek. 
Sprawdza, czy z wybranych fragmentów może ułożyć swój obrazek. Zostawia tylko te części, które mu 
pasują. Inne odkłada na środek stołu. Następnie kolejne dziecko rzuca kostką i postępuje tak samo.  
Wygrywa to dziecko, które pierwsze ułoży swój obrazek.  
 
2. Zabawy badawcze z jajkiem 
    – oglądanie i opisywanie jajka, 
    – potrząsanie nim, rozbijanie, 
    – poznanie budowy jajka (białko, żółtko, skorupka). 
 
3. „Ziarenkowa droga”  – zabawa 
Przygotować ziarna: słonecznika i dyni (niełuskane), fasoli typu Jaś, fasoli czerwonej,  kukurydzy (popcorn). 
Osoba dorosła układa ziarna, tworząc pewien rytm, np.: jedno ziarenko słonecznika, jedno ziarenko 
dyni oraz dwa ziarenka fasoli czerwonej. Należy pamiętać, że temat rytmu należy powtórzyć trzy razy, 
aby był on zrozumiały dla dziecka. Zadaniem malucha będzie dokończyć układanie rytmu z ziaren. 
Można dać  dziecku  pęsetę do brwi, która posłuży do chwytania i układania ziaren.  
   Inny wariant zabawy: 
Dziecko układa własną dróżkę z ziaren, a zadaniem osoby dorosłej jest układanie dalej. Dziecko kontroluje 
rodzica, który „omyłkowo” dokłada inne ziarna. 
 
 4. „Ptaki” – praca plastyczna 
Cel:  – usprawnianie motoryki małej (sprawność palców i dłoni), 
         – doskonalenie kreatywności plastycznej.  
Przygotować masę solną, foremki w kształcie ptaków i różnorodne ziarna.  
Masa solna: 
1 szklanka mąki  
1 szklanka soli 
125 ml wody 
Całość zagnieść na jednolitą, gładką masę. Można dodać troszeczkę oleju, aby masa była błyszcząca.  



Dziecko robi płaskorzeźbę ptaka, używając gotowej foremki lub modelując ją według własnego 
uznania, a następnie przyozdabia sylwetę różnymi ziarnami. Może także pomalować płaskorzeźbę  
farbami plakatowymi. Jeżeli przed wyschnięciem masy zrobimy w grzbiecie ptaka otwór, 
 to gotową płaskorzeźbę będzie można zawiesić na sznureczku lub wstążce w pokoju dziecka.  
 
 5. „Malutka sikorka” – praca plastyczna  
Przygotować: waciki kosmetyczne, farby plakatowe (żółtą i szarą), kolorowy papier, klej w sztyfcie. 
Dzieci malują szarą farbą górną część wacika, natomiast żółtą, dolną część, czyli  „brzuszek” sikorki. 
Po wyschnięciu wacika doklejają: dziób, skrzydła, ogon. Gotowe sikory zawieszamy na nitce.  
 
6. „Fruwające ptaki” – zabawa 
Dziecko trzyma w ręku nitkę, na której jest zawieszona sikorka zrobiona z wacika kosmetycznego.  
Dmuchając na nią, uczy swoją sikorkę ,,fruwać”.   
   Inny wariant zabawy: 
Na stole lub dużym kartonie przylepiamy kontury karmnika, wykorzystując paski taśmy izolacyjnej 
(dowolny kolor). Dziecko trzyma w ustach słomkę i dmucha na sikorkę, żeby „pofrunęła” do karmnika.   
 
 7. „Wróbelkowe zagadki” – zabawa ruchowa 
Dzieci stoją w kręgu i  recytują  wierszyk: 

Nasz wróbelek mały podskakuje: hop, hop, hop!  
Zamiast śpiewać – ćwierka! 
Co on zrobi? Trzeba zerkać! 

Jedno z dzieci wchodzi do koła i podskakuje obunóż, naśladując poruszanie się wróbla.  
Pokazuje wymyślony przez siebie gest, a cała grupa go naśladuje. Następnie dzieci głośno wołają:  

Leć już wróblu do ogrodu, raz, dwa, trzy! 
Dziecko udające wróbla odpowiada:  

Moje miejsce zajmiesz – ty!  
i wskazuje, które  z dzieci zostanie wróblem. Zabawa toczy się dalej.  
 


