
     TEMAT TYGODNIA: ,,BAJKI I BAŚNIE'' 
 

Dzień 3 

Temat: ,,W krainie baśni'' 

Cele ogólne: 

- wzbogacanie słownictwa dziecka 

- zapoznanie dziecka z wyglądem sroki 

- zapoznanie dziecka z tekstem piosenki 

- wzbogacenie słownictwa dziecka nowymi pojęciami 

 

Pomoce: ilustracja sroki, obrazki sroki do kolorowania 

 

,,Kot w butach'' - słuchanie bajki czytanej przez rodzica 

  

 

,,Co to za ptak?'' - rozwiązanie zagadki słowno - obrazkowej 

Rodzic pokazuje dziecku obrazek sroki i czyta refren piosenki:  

Co to za ptak? 

Co to za ptak? 

Co błyskotki lubi tak?    (SROKA) 

 

  

Wiadomość dla rodzica:  

Sroka to ptak o smukłej sylwetce i długim ogonie z charakterystycznym czarno-białym 

upierzeniem. Sroka najczęściej odzywa się okrzykami jest to głośne,  

szorstkie skrzeczenie, brzmiące jak „czak" albo „kek". Jest wszystkożerna, 

ale przeważa pożywienie pochodzenia zwierzęcego. Skład pożywienia jest bardzo urozmaicony: 

od owadów i larw owadów, pająków, robaków, dżdżownic, jaszczurek, żab i innych płazów po 

ślimaki i myszy oraz szczury, zjada jaja i pisklęta innych ptaków. Je także ziarno zbóż, nasiona 

chwastów, różne jagody i owoce. 

 

,,Sroka jubilerka'' - przeczytanie słów piosenki  

 

Gdzie coś błyszczy albo świeci 

ona zawsze tam przyleci, 

bo uwielbia świecidełka, 



które zbiera do pudełka. 

 

Ref. Co to za ptak? 

Co to za ptak? 

Co błyskotki lubi tak? 

 

Od niedzieli do soboty, 

ciągle wpędza się w kłopoty, 

przez tę miłość do błyskotek, 

krąży o niej wiele plotek. 

 

Ref. Co to za ptak? 

Co to za ptak? 

Co błyskotki lubi tak? 

 

Lubi wszystko co się świeci 

i okrada nawet dzieci, 

ale za to jej nie zamkną, 

bo jest znaną kleptomanką. 

 

Ref. Co to za ptak? 

Co to za ptak? 

Co błyskotki lubi tak? 

 

Przez otwarte okno zerka, 

czy to jakaś jubilerka? 

 

Omówienie słów piosenki i wyjaśnienie niezrozumiałych przez dzieci pojęć: jubiler, 

kleptomanka. 

 

,,Moja sroka'' - kolorowania obrazka sroki czarną kredką (rodzic rysuje kontur sroki)  

 

,,Wiatraczki'' - zabawa ruchowa   

 

 

,,Kopciuszek'' - czytanie bajki przez rodzica 

 

 

 

Po skończonych zabawach nie zapomnijmy o czynnościach higienicznych - myciu rąk 
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