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Konspekt   z  rozwijania  mowy  i  myślenia. 

 
 

     Prowadząca :  Grażyna  Kiedrowska 
 
Temat:  Słuchanie   opowiadania   nauczycielki  na  podstawie  
opowiadania „ O  wróbelku  Elemelku  pustym   
              brzuszku  i  rondelku”  H. Łochockiej  ze   zbioru  pt: „ Wróbelek  
Elemelek  i  jego  przyjaciele. 
 
Cele: 
    Tworzenie  warunków  do   wielozmysłowego  poznawania  otaczającego  
środowiska  i  roli  człowieka  w  tym   
    Środowisku. 
    Wyrabianie  u  dzieci   opiekuńczego  stosunku  do  zwierząt. 
    Zapoznanie  dzieci  z  nazwami  ptaków  pozostających   na  zimę  w  
Polsce. 
 
Środki  dydaktyczne:  
     Scenki   tematyczne,  sylweta   wróbelka   Elemelka.  
 
Metody: 
     Słowne,  czynne,  poglądowe 
 
 
 

 
PRZEBIEG    ZAJĘCIA 

 
 
 
    I.       Wysłuchanie   i  odgadnięcie  zagadki  o  ptakach. 

     Przedstawienie   dzieciom  bohatera  wielu  przygód – wróbelka   
Elemelka. 
      Krótki   opis   wyglądu  zewnętrznego , miejsc  przebywania , 
ulubiony  pokarm  wróbli.  

 
 

I. Zaprezentowanie   opowiadania  nauczycielki  ilustrowanego  
sylwetą  na  tle  scenek. 
Pytania  pomocnicze   przeznaczone   dla  dzieci: 

• jak    miał  na  imię  bohater  opowiadania  ? 
• co    znajdowało  się  w  mieszkaniu  wróbelka  Elemelka  ? 
• jak    myślicie  jaką   porą   roku   to  się  działo ? 
• jakie     zmartwienie  miał   ptaszek? 
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• Kto   odwiedził   Elemelka  i  co  mu  poradził? 
• W  jaki  sposób  dzieci  ze  szkoły  pomogły   głodnemu  

ptaszkowi ? 
• Jakie  ptaszki  przyleciały  z  Elemelkiem  pod  okno  w  

szkole ? 
• Czy   dzieci  ze  szkoły   dobrze  postapiły   i  dlaczego ? 

 
 
               Podsumowanie   wspólnie  z  dziećmi   wiadomości  wynikających  z  
treści  inscenizacji. 
               Zabawa   ruchowa „ Ptaszki  do  gniazd”  
               Zapowiedź  kontynuacji   rozmów  dotyczących   opieki  nad  
ptakami. 
 

          III.      Wykonywanie  ptaszków  z  masy  solnej. 
Poznanie   podstawowych  części  budowy  ptaka: głowa,  korpus, 
ogon,  nogi,  dziób,  skrzydła. 

            Uzupełnianie  ptaszka  z  masy  solne  prawdziwymi   piórkami. 
            Próby   inscenizowania   opowiadania   własnymi   słowami  przez  
dzieci   na  tle  scenek.   

 

TREŚĆ    OPOWIADANIA  „ O   WRÓBELKU   

ELEMELKU,  PUSTYM   BRZUSZKU   I  RONDELKU”    

Hanny  Łochockiej 
           

  
 
Miał  wróbelek  Elemelek  miskę,  łyżkę  i  rondelek.  Rondelek  
misce  mył  się, choc  był  ptaszkiem,  w  rondelku  sobie   warzył  
kaszkę,  a   łyżeczka  mieszał   zupę  ptasią. 
   Ale  przyszły  niepogody,  zimne  wiatry,   przykre  chłody.  
Znikły  muchy  i  jagódki  o  jedzenie  coraz  trudniej.   Rzucać   
gniazdko? -   nie   wypada,  chłodno,  głodno ?  trudna  rada. 
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Spojrzał  smutno   Elemelek  na  łyżeczkę  i  rondelek,  i  na  
piecyk  z  długą  rurą   patrzał  długo  i  ponuro,  potem  siadł  
załamał   skrzydła Już  ta  sprawa  mi  obrzydła !  godzinami   szukać 
trzeba,   by  okruszek  znaleźć  chleba.  Dziś   zdobyłem z wielkim   
trudem muchy  dwie, lecz  mówiąc   szczerze,   bardzo  były  już  
nieświeże. W prawym oku   Elemelka   zakręciła   się   kropelka i   upadła 
pac w rondelek. Wytarł  dziobek  nową  chustką w   piękne   kratki, co  ją   
od  sąsiadki. 

Wiewióreczka   przybiegła i   zajrzała. – A  moje   uszanowanie, czy   
skończyłeś    już  śniadanie? Wstąpie tylko i  zobacze. Elemelku  
co  się  stało   płaczesz? 

 Ach  wiewiórko,  wiem , że  płakać  bardzo  brzydko… ale spójrz 
pusty mój rondelek , gdzie ziarnka tłuste  muchy i  okruchy? 
 

Elemelku,  w  górę  dziobek ! pomyślimy   nad   sposobem , by 
wróbelki  przez   dzień  cały głodem   nie przymierały.   Popatrz we   
wsi   szkoła  stoi.  Przecież   dzieci   się  nie  boisz.  Poleć  tam  i  
pukaj  w  szuby  dziobem  puku, puku… 

Więc  wróbelek  Elemelek  nie   namyślał  się  już   wiele  umył   
dziobek,  szyję  związał  szalem  i  do  szkoły   prosto  zmierza.   
Słyszą  dzieci  z  I  klasy  jakieś  stuki  i  hałasy.  To  pod  oknem  
ktoś   się  szasta.  A  kto ? wróbel -  no  i  basta 
 -  Ktoś  ty  ptaszku ? 
 -  Elemelek 
-  czego  chciałeś ? 
         Ej   niewiele .  Mam   okropnie  pusto  w brzuszku.  Może  macie  z 5  
okruszków ?  może   skórkę  chleba?  Mnie   tam  wiele  nie  potrzeba. 
-  Elemelku  ochoćże  do  nas !  sprawa  jest  już  załatwiona.  Chleba  dziś  
mamy  na  śniadanie,  więc  okruszki  wnet  dostaniesz.  A  któż  się   tam   
jeszcze  kręci ? 
  To  mój  kuzyn   Wiercipiętek.  Nie  dojada  od   niedzieli,  więc  się  muszę  z  
nim  podzielić. 
A  ten  co  tak  skacze  w  górę? 
To  mój  wujek  Stroszypiórek,  zjadłby  pewnie  to  i  owo. 
A tam    dalej ? 
 Przyszedł  z  bratem  swym  gołąbek  gołąbek   ile  się  nie  mylę   przyleciały  
jeszcze  gile. 
Elemelek   wraz  z  rodziną  pewnie  z  głodu   już  nie  zginą,  utył  nawet  w  
tym  tygodniu,  bo  objada  się  dzień  po  dniu.  Także  kuzyn   Wiercipiętek  z  
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raźną  miną  dziobem  kręci.  Zaś   wujaszek   Stroszypiórek   przyprowadził  7  
córek,  które  wdzięcznie   chylą   główki. 
 Gwar  i  świergot  wokół  rośnie,   może  idzie  już  ku  wiośnie ? 

       
 
 
 
 
 


