
W powietrzu – ZABAWY NA STRONĘ

Zabawa 1

Nauka nazw zwierząt i maszyn latających inspirowana metodą Montessori

– Wybieramy trzy zwierzęta lub maszyny latające (mogą być wśród nich takie, które dziecko już zna) i

pokazując je dziecku, mówimy: To jest… i podajemy nazwę wybranego zwierzęcia lub maszyny.

– W następnym kroku prosimy dziecko, żeby pokazało zwierzę lub maszynę latającą, których nazwę
przed chwilą poznało/usłyszało: Pokaż, gdzie jest…

– Następnie pokazujemy dziecku poznane zwierzę lub maszynę latającą i prosimy o podanie nazwy:

Jak nazywa się to zwierzę/ ta maszyna?

Stopniowo możemy dziecko uczyć kolejnych nazw zwierząt i maszyn latających oraz pytać o większą
ich liczbę w trakcie jednej zabawy (5, 7 itd.).

Zabawa 2

Zabawa ruchowa

Rozkładamy książeczkę i pokazujemy dziecku, gdzie umieszczone są różne zwierzątka i maszyny

latające. Prosimy, żeby odszukało jakieś konkretne zwierzę i sprawdzamy, w której części książeczki

się ono znajduje. Jeśli jest bardzo nisko, zadaniem dziecka jest się położyć. Jeśli znajduje się w

kolejne części, dziecko ma kucnąć, jeśli jeszcze wyżej – stanąć, a w najwyżej części – podskoczyć
lub wyciągnąć ręce do góry. Zabawę powtarzamy z kolejnym zwierzątkiem lub maszyną latającą.

Potem, gdy dziecko zapamięta, gdzie znajdują się kolejne zwierzęta i maszyny latające, możemy

mówić jedynie nazwę, a dziecko wykonuje odpowiedni gest.

Zabawa 3

Zapamiętywanie

Rozkładamy książeczkę i prosimy, by dziecko zapamiętało wszystkie zwierzątka i maszyny latające,

potem zakrywamy kartką lub ręką jedno z nich i pytamy o to, które zwierzątko zniknęło.

Zabawa 4

Nauka literek dla starszych dzieci (od 4 lat)

Dzieciom, które dopiero uczą się literek, wybieramy trzy zwierzątka i/lub maszyny latające i mówimy:

Popatrz, to jest… . Nazwa ta zaczyna się na literę…

Następnie bierzemy trzy kartki, na których wypisujemy trzy literki i mówimy: Popatrz, to jest literka

… . Pamiętasz? Nazwa naszego zwierzątka/ naszej maszyny latającej … zaczynała się na tę literkę.

Rozkładamy kartki z literkami w pomieszczaniu i mówimy: Gdy powiem nazwę zwierzęcia lub

maszyny latającej, pobiegnij do literki, która rozpoczyna jego nazwę.

Stopniowo dokładamy kolejne zwierzęta/ maszyny latające i literki. Dla starszych dzieci można zacząć
od karteczek i podawania nazw zwierząt/ maszyn latających.
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Ciekawostki dla młodych odkrywców

Czytamy dziecku ciekawostki latających zwierzętach i maszynach powietrznych. Zachęcamy dziecko

do uważnego słuchania, o kim jest mowa. Gdy dziecko usłyszy nazwę zwierzęcia, ma wskazać
paluszkiem zwierzę na ilustracji w książeczce.

Patrząc w niebo, zobaczyć możemy różne latające zwierzęta, a także maszyny, które wymyślił
człowiek, by móc przemieszczać się w przestrzeni powietrznej.

● Helikopter to bardzo szybki środek transportu. Można nim przelatywać z jednego miejsca do

drugiego. Używamy jest także do ratowania ludzi czy gaszenia pożarów.

● Balon lata dzięki nagrzanemu powietrzu, które staje się lżejsze i unosi go w górę. Większość
balonów może zabrać kilka osób, a rekord to 35 pasażerów.

● Pasikoniki z łatwością mogą ukrywać się wśród traw i liści. Wydają charakterystyczny

dźwięk, który wydobywa się podczas pocierania nogami o boki skrzydeł.
● Orzeł bielik to jeden z największych ptaków. Buduje bardzo duże gniazda. Jest bardzo

związany z Polską i znajduje się u nas pod ochroną. Składa od dwóch do trzech jaj. Orzeł,
który znajduje się w godle, jest biały, w rzeczywistości orzeł bielik ma niewiele białych piór.

● Bocian biały – bociany porozumiewają się ze sobą, klekocząc. Gdy wiosną wracają z Afryki,

samce zajmują się odbudową starego lub budową nowego gniazda.

● Motyle, żeby przetrwać zimę, kryją się w różnych szparach, pod korą drzew. Zapadają w taki

specjalny sen – hibernację, by przetrwać do wiosny. Paź królowej to największy motyl

występujący w Polsce. Jego skrzydełka mają kolor żółty lub kremowy.

● Jaskółka to niewielki ptak, ma górę ciała ciemną, a brzuszek biały. Często zamieszkuje w

budynkach, najchętniej w rolniczych, ponieważ zazwyczaj znajdują się tam również różne

owady, na które może polować. Jaskółki budują swoje gniazda z błota i gliny.

Wskazówka: Gdy dziecko nauczy się nazw zwierząt i maszyn latających, można czytać mu jedynie

treść ciekawostki i pytać, o kim była mowa.


