
Plan zajęć   

 

Data: 16.12.2020 r. 

Nauczyciel: Ewa Faryj 

Grupa: 6- latki „Biedronki” 

Temat tygodniowy: Ślady na śniegu. 

Temat dnia/zajęć: Ptaki zimą. 

Obszar z podstawy programowej:  I, II, III, IV 

Realizowany program nauczania (autor i tytuł): Przewodnik metodyczny „Nowa Trampolina sześciolatka”, autor: Grażyna Dampc, Barbara Rokicka, Anna Słomińska, Renata Stawczyk – Mizińska. 

Cel ogólny: Uwrażliwianie na potrzebę pomagania ptakom w czasie zimy. 

 

Etapy zajęć 

 

Tok zajęć Przewidywana 

aktywność dziecka 

Środki 

dydaktyczne 

Metody  

dydaktyczne 

Interakcja 

1. Powitanie. 

 

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zaproszenie dzieci 

do koła. Powitanka „W ten zimowy czas” „Powitanie różnymi 

częściami ciała”. 

- bierze udział  

w zaproponowanej  

zabawie, wykonuje polecenia 

 Metoda czynna Zbiorowa,  

indywidualna 

 

2. Wstęp. 

Wprowadzenie do tematu 

zajęć, zaciekawienie 

tematem 

 

Wprowadzenie do tematu dnia: Zagadkami 

Jaki to domek niepotrzebny latem, Zimą co dzień karmi 

zwierzęta skrzydlate. (karmnik) 

Lato nam śpiewem umilają, Zimą na naszą pomoc czekają 

(ptaki). 

- rozwiązuje zagadki,  

- potrafi czekać na swoją kolej 

Treść zagadek, karmnik 

przygotowany 

namalowany, sylwety 

ptaków z papieru. 

Metoda słowna, 

oglądowa  

 

Zbiorowa 

3. Część właściwa 

Omówienie tematu. 

 

 

 Zabawa dydaktyczna z użyciem wiersza Joanny Włoch pt. 

„Goście w karmniku”. 

Na tablicy umieszczone są nazwy dni tygodnia w kolejności, 

Nauczyciel czyta wiersz,  następnie wręcza dzieciom kartoniki 

ze zdjęciami ptaków i smakołyków. Ponownie czyta utwór, 

robiąc przerwę po każdej zwrotce, aby osoby, które mają 

właściwy kartonik, ustawiły się we wskazanym miejscu 

(po kolei: trzymające kartonik z obrazkiem ptaka i pokarmu). 

Rozmowa z dziećmi na temat ptaków:  

- ważnie słucha wiersza,  

- reaguje na treść wiersza 

ustawiając się w odpowiedniej 

kolejności,  

- potrafi wymienić nazwy 

ptaków, które zostają w Polsce 

na zimę oraz tych które 

przyleciały z dalekiej północy,  

- potrafi wskazać głoski w 

Treść wiersza, ilustracje 

ptaków z podpisami: 

sikorka, kos, wróbel, 

wrona, gil, dzięcioł, 

kartoniki z podpisami dni 

tygodnia, ilustracje 

przysmaków dla ptaków: 

słonina, jabłko, słonecznik, 

pszenica, nasiona konopi, 

Metoda słowna,   

czynna, oglądowa  

 

Zbiorowa,  

grupowa, 

indywidualna  



- Jakie ptaki wystąpiły w wierszu, czy wiecie, które ptaki, 

zostały u nas na zimę, a które przyleciały do nas z dalekiej 

Północy? 

- W jaki sposób ludzie dbają o ptaki zimą? 

- Czym dokarmiamy ptaki? 

- Nazywanie ptaków – czytanie globalne, wskazanie głoski w 

nagłosie i wygłosie. Uświadomienie dzieciom jak ważne jest 

dokarmianie ptaków zimą. 

 Oglądanie prezentacji multimedialnej, próba odgadnięcia 

zagadek, następnie oglądanie krótkich filmików o ptakach, 

ich wyglądzie, dźwiękach jakie wydają. 

 Zabawa ruchowa „Wyścigi do karmnika” 

Dzieci w rytm melodii poruszają się po sali naśladując ptaki, 

nauczyciel rozkłada koła hula-hop imitujące karmniki. Do 

każdego koła wkłada kartkę z cyfrą, określa ona ilość ptaków-

dzieci w karmniku. Na przerwę w muzyce i hasło nauczyciela 

„ptaki do karmników” dzieci wchodzą do kół, na start  muzyki 

ponownie poruszają się po sali. Zabawę powtarzamy kilka razy 

zmieniając cyfry w kołach. 

 „Ptasie puzzle” – zabawa dydaktyczna w parach.  

Nauczyciel prosi by dzieci dobrały się parami. Każda para 

otrzymuje kopertę, a w niej ptasie puzzle oraz litery z których 

mają ułożyć nazwę swojego ptaka. Grupa, która wykonana 

zadanie siada wyprostowana i podnosi rękę sygnalizując koniec. 

 Grające pudełka – stymulowanie percepcji słuchowej.  

Dzieci wybierają z pojemnika jedno pudełko, na sygnał 

nauczyciela chłopcy siadają plecami do środka koła, a 

dziewczynki ustawiają się wybierając jednego chłopca. Ich 

zadaniem jest odnaleźć osobę, która ma pudełko wydające ten 

sam dźwięk. Osoby, które odnalazły parę, grając wybraną 

nagłosie i wygłosie,  

- wypowiada się na temat tego 

jak ludzie dbają o ptaki zimą, 

- ogląda prezentację 

multimedialną,  

- rozwiązuje zagadki,  

- wie jakie odgłosy wydają 

poszczególne ptaki i jak 

wyglądają,  

- potrafi odczytać cyfrę z 

kartonika,  

- reaguje na sygnał 

dźwiękowy w zabawie, 

-  porusza się rytmicznie do 

muzyki,  

- współpracuje zgodnie w 

parze,  

- układa puzzle i nazwę ptaka 

z liter,  

- doskonali percepcję 

słuchową, rozpoznaje dźwięk 

wydawany przez nasiona dla 

ptaków,  

- przygotowuje przekąskę dla 

ptaków. 

orzechy, jemioła, projektor 

multimedialny, ekran, 

prezentacja multimedialna, 

hula-hop, kartoniki z 

cyframi, odtwarzacz, płyta 

Cd, koperty z puzzlami i 

kartoniki z literami do 

ułożenia nazwy ptaka, 

pudełka po jajku 

niespodziane, ziarenka dla 

ptaków, miski, rolki po 

papierze toaletowym ze 

sznurkiem, masło, lizaki z 

napisem Tak i Nie, 

naklejki. 



melodię. 

 Przekąska dla ptaków – uświadomienie konieczności 

pomagania ptakom w czasie zimy. 

Dzieci sięgają po swoje pudełka dźwiękowe, próbują odgadnąć, 

co jest w środku, po czym wysypują ich zawartość do dużej 

miski stojącej na środku. Jeśli jest taka potrzeba. Po opróżnieniu 

wszystkich pudełek i wrzuceniu do miski dzieci biorą dla siebie 

po jednej rolce z papieru toaletowego (n-el wcześniej 

przymocowuje do nich dratwę). Każdą rolkę smarują obficie 

masłem, po czym wkładają do miski z ziarnami i obtaczają aby 

pokryła się nimi.  

4. Podsumowanie 

i pożegnanie. 

 

Zabawa na podsumowanie zajęć „ prawda i fałsz” - utrwalenie 

zdobytej wiedzy. Podziękowanie za wspólną zabawę.  

 

Wypowiada się na temat zajęć. Lizaki z papieru z napisem 

tak i nie, nakleja dla 

każdego dziecka. 

 

Metoda słowna,  

czynna 

Zbiorowa, 

 indywidualna 

 

 


