
Czwartek 16.04.2021r. 

Nauczyciele: Barbara Łydka, Katarzyna Zajączkowska
Temat kompleksowy: “Nasi ulubieńcy”
Nasz dzisiejszy temat dnia to: „ Papugi z odcisków rąk” 

1. Zabawa ruchowa „Papużki piją wodę”. Dziecko porusza się w różnych kierunkach, 
naśladując fruwającą papużkę (porusza rękami w górę i w dół). Na hasło: “Papużki piją 
wodę!”- zatrzymuje się, robi skłon do przodu, a następnie odchyla głowę do tyłu. Zabawę 
można powtórzyć kilka razy. 

2. Rodzic czyta dziecku wiersz Katarzyny Bayer pt. „Papuga”.

Moja papuga to kolorowy ptak,

czerwono – żółte dwa skrzydełka ma.

Oczka malutkie, lecz za to duży dziób,

gdy ją zawołam, skrzydła puszcza w ruch.

Moja papuga na imię Tola ma,

gdy do mnie przyjdzie, zjada ziarnka dwa.

Rano i wieczór, codziennie o nią dbam,

różne pyszności dla niej zawsze mam.

Pytania do wiersza: 

• Jak ma na imię papuga?

• Jakiego koloru papuga ma skrzydełka?

• Jakie są jej oczka?

• Jaki jest jej dziób?

• Jak dziecko dba o swoją papugę?

Ilustracja papużki w klatce



Promyczki!

Pamiętajcie, iż obowiązkiem każdego kto ma papugę jest opiekowanie się nią. Należy 
zmieniać wodę w poidełku, sypać ziarenka do karmnika, zmieniać piasek itp. Możecie 
wskazać gdzie na ilustracji znajduje się poidełko, karmnik,drabinka, żerdzie ( gałąź dla 
papug). 

3. Zadanie z profilaktyki logopedycznej Patrycji Siewiery- Kozłowskiej “Papużka”:

Kręci dziobkiem w lewo, Dziecko czubkiem języka sięga do lewego 
kącika warg.
Kręci dziobkiem w prawo, Dziecko czubkiem języka sięga do prawego 

kącika warg.
I w klatce na drążku 
Skacze sobie żwawo. Dziecko kląska językiem.
To miłe rzeczy mówi mi do uszka:
Tuk, tuk,tuk, Dziecko powtarza dźwięki (tuk tuk tuk).
Szak, szak, szak, Dziecko powtarza dźwięki (szak szak szak).
Szuk, szuk, szuk, Dziecko powtarza dźwięki (szuk szuk szuk).
Tak, tak, tak! Dziecko powtarza dźwięki (tak tak tak).



4. Praca plastyczna- pokoloruj papugę ( załącznik papugi na dole), a dla umilenia sobie czasu 
przy kolorowaniu przesyłam link do wesołej piosenki o papudze:

https://www.youtube.com/watch?v=lR3pFvXTees

5. Czas na bajeczkę:

https://www.youtube.com/watch?v=IYg43SWcXIQ

Pozdrawiamy i życzymy udanego czwartku :)
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