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Kwiecień, tydzień 2                                                                              
 

Tematyka: Wiosenne powroty 
 

Dzień Propozycje zadań Karty pracy 

Wtorek 
14.04.2020 
Gdzie budować 
gniazdo? 

1. Słuchanie opowiadania Hanny Zdzitowieckiej 
Gdzie budować gniazdo?. 
 

2. Słuchanie piosenki Wołanie wiosny. 
 

3. Słuchanie nazw ptaków, oglądanie ich gniazd. 
Określanie różnic i podobieństw między gniazdami. 
Kończenie rysowania bocianów według 
wzoru(karta pracy). 
 

4. Odkrywanie litery j, J. Określanie pierwszej głoski 
w słowie jajko. 
 

5.Słuchanie wiadomości o bocianie, oglądając film 
Wywiad z bocianem. 
 

6.Pokoloruj sylwetkę bociana odpowiednimi 
kolorami kredek lub farbami. 
  

kp cz. 3 nr 62 
 

 

1.H. Zdzitowiecka opowiadanie Gdzie budować gniazdo? 

– Nie ma to jak głęboka dziupla! Trudno o lepsze i bezpieczniejsze mieszkanie dla dzieci – 

powiedział dzięcioł. – Kto to widział, żeby chować dzieci w mroku, bez odrobiny słońca – 

oburzył się skowronek. – O, nie! Gniazdko powinno być usłane na ziemi, w bruździe, 

pomiędzy zielonym, młodym zbożem. Tu dzieci znajdą od razu pożywienie, tu skryją się w 

gąszczu… – Gniazdo nie może być zrobione z kilku trawek. Powinno być ulepione porządnie z 

gliny, pod okapem, żeby deszcz dzieci nie zmoczył. O, na przykład nad wrotami stajni czy 

obory – świergotała jaskółka. – Sit, sit – powiedział cichutko remiz. – Nie zgadzam się z wami. 

Gniazdko w dziupli? Na ziemi? Z twardej gliny i przylepione na ścianie? O, nie! Spójrzcie na 

moje gniazdko utkane z najdelikatniejszych puchów i zawieszone na wiotkich gałązkach nad 

wodą! Najlżejszy wiaterek buja nim jak kołyską... – Ćwirk! Nie rozumiem waszych kłótni – 

zaćwierkał stary wróbel.  – Ten uważa, że najbezpieczniej w dziupli, tamtemu w bruździe 

łatwo szukać ukrytych w ziemi owadów. Ba, są nawet ptaki budujące gniazda tylko w 

norkach, w ziemi albo wprost na wodzie… Ja tam nie jestem wybredny w wyborze miejsca na 

gniazdo. Miałem już ich wiele w swoim życiu. Jedno zbudowałem ze słomy na starej lipie, 
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drugie – pod rynną, trzecie... hm... trzecie po prostu zająłem jaskółkom, a czwarte – 

szpakom. Owszem, dobrze się czułem w ich budce, tylko mnie stamtąd wyproszono dość 

niegrzecznie. Obraziłem się więc i teraz mieszkam kątem u bociana. W gałęziach, które 

poznosił na gniazdo, miejsca mam dosyć, a oboje bocianostwo nie żałują mi tego kącika. 

 Rozmowa na temat opowiadania: 

− Które ptaki rozmawiały o gniazdach?  

− Jakie gniazdo zachwalał dzięcioł, a jakie skowronek? 

− Jakie gniazdo zachwalała jaskółka, a jakie remiz? 

− Co powiedział wróbel na temat gniazd?  

− Z czego ptaki robią gniazda? 

2.Piosenka Wołanie wiosny. 

https://www.youtube.com/watch?v=FEO3PhEDwgs 

1.Dzisiaj w drodze do przedszkola 

już zielone były pola, 

a bociany klekotały, 

bo na łąkę przyleciały. 

 

Ref. Zielona wiosenka nas woła,                                                           

zielona panienka wesoła.                                                                

W oczy świeci nam 

złotym słońcem 

i rozrzuca kwiaty pachnące. 

 

2. Na gałązkach pierwsze pąki, 

a na pąkach pierwsze bąki. 

Żabki skaczą, a skowronek 

śpiewa jak srebrzysty dzwonek. 

 

Ref. Zielona wiosenka… 

 

3. Na spacerze zobaczymy, 

czy już nigdzie nie ma zimy. 

Teraz wiosna rządzić będzie, 

z czego bardzo się cieszymy! 

 

Ref. Zielona wiosenka… 

https://www.youtube.com/watch?v=FEO3PhEDwgs
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3.Wiadomości o bocianie w filmie Wywiad z bocianem. 

https://www.youtube.com/watch?v=PMUUm7Xx-Fw 

4.Kolorowanka- bocian: 

https://www.printoteka.pl/ql/materials/item/2200 

 

Dzień Propozycje zadań Karty pracy 

Środa 
15.04.2020 
Zadania o ptakach 

1. Zabawa twórcza Ptaki z figur. 
 
2.Spróbujcie opowiedzieć razem z rodzicem 
historyjkę o wildze. Narysujcie po śladzie drogę 
kukułki do gniazda wilgi (karta pracy). 
 
3. Kolorowanie czajki według wzoru (karta pracy). 
 
4. Zabawa muzyczno- ruchowa Ptaszki fruwają. 
  
 
 

kp cz. 3 nr 63,64 
 

 

1.  Zabawa twórcza Ptaki z figur 
 
Zachęcam rodziców do wycięcia z dzieckiem kilku kolorowych figur geometrycznych. Z tych 
figur dziecko układa wymyślone przez siebie ptaki. Można utrwalić pracę dziecka przyklejając 
ją na kartkę. 
 
4. Zabawa muzyczno- ruchowa Ptaszki fruwają.                                                     
https://www.youtube.com/watch?v=zn2ihUfMV_M 
 

 

Dzień Propozycje zadań Karty pracy 

Czwartek 
16.04.2020 
Wołanie wiosny 

1. Wskazywanie na rysunkach: słowika, wróbla, 
jaskółki, bociana. Kolorowanie rysunków ptaków, 
które powracają do Polski wiosną. Nazywanie 
ptaków przedstawionych na zdjęciach. Rysowanie 
po śladach ramek zdjęć (karta pracy). 
 
2. Ćwiczenia separacji ruchów. 
 
3. Łączenie fragmentów obrazków z dołu karty z 
odpowiednimi pustymi miejscami na dużym 
obrazku (karta pracy). 
     
4. Rytmiczna rozgrzewka w podskokach. 
 

kp cz. 3 nr 65, 66 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PMUUm7Xx-Fw
https://www.printoteka.pl/ql/materials/item/2200
https://www.youtube.com/watch?v=zn2ihUfMV_M
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1.Ćwiczenia separacji ruchów 
 
Separacja ruchów polega na wprowadzeniu wybranej części ciała w ruch, w sposób 
niezależny od ruchów innych części ciała.  
• Niezależność ruchów rąk tułowia:  
prawa ręka poziomo w bok, lewa – pionowo w górę, 
prawa ręka poziomo w przód, lewa – pionowo w górę,                                         
prawa ręka poziomo w przód, lewa – pod kątem w górę, 
prawa ręka pod kątem w górę, lewa – pod kątem w dół. 
 • Rozdzielanie ruchów dłoni i palców: 
zaciskanie prawej dłoni przy jednoczesnym rozchylaniu lewej, 
uderzanie czubkami palców obydwu dłoni o blat stołu, na zmianę: wewnętrzną stroną dłoni i 
zewnętrzną stroną dłoni.  
• Rozdzielanie ruchów palców: 
zaciśnięcie pięści wokół kciuka, unoszenie po jednym placu dłoni opartej palcami o stół. 
 
2.Rytmiczna rozgrzewka w podskokach 
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo                                     
                                                                                              

Dzień Propozycje zadań Karty pracy 

Piątek 
17.04.2020 
Powroty ptaków 

1. Zabawa plastyczna – Wiosenne słońce. 
 
2. Czytanie z rodzicem nazw ptaków z pierwszego 
rzędu. Odszukanie w drugim i w trzecim rzędzie 
takich samych wyrazów. Kolorowanie ich tak samo 
jak tych we wzorze.   
 
3.Oglądanie filmu Wiosenne odgłosy ptaków. 
 
4. Rozwiązywanie zagadek o ptakach. 
 
5.Śpiewanie piosenki Kle, kle, boćku kle, kle. 
     

kp cz. 3 nr 68 
 

 

1.Zabawa plastyczna Wiosenne słońce (żółta, pomarańczowa i niebieska kartka) 

Dziecko wydziera koło z żółtego papieru, a promyki słońca z pomarańczowego; przykleja je  

na niebieskiej kartce w kształcie słońca. (Mile widziane inne pomysły wiosennego słońca). 

2.Film Wiosenne odgłosy ptaków 

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

                                                                                                                                  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo
https://www.youtube.com/watch?v=qKr_ungGOYI
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3.Zagadki o ptakach 

https://www.youtube.com/watch?v=wk10GPUqjxo 

 

4.Śpiewanie piosenki Kle, kle boćku kle, kle 

https://www.youtube.com/watch?v=Q9GXQJ6kRRA 

 

 

                                                                                                           SERDECZNIE POZDRAWIAMY 

                                                                                          EWELINA CZARNOWSKA 

                                                                                                                   PAULINA ŁOŃSKA 
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