
GRUPA II „KRASNOLUDKI”  30.03.- 03.04. 2020 
Temat tygodnia: Wiosenne powroty 
 

 
Treści programowe: 
Przyroda 
Przyroda wiosną 

 obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny – powroty ptaków (np. bociana), 
pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy) 

 omawianie życia ptaków wiosną (budowanie gniazd). 

Procesy poznawcze 
Myślenie (przyczynowo-skutkowe) 

 układanie historyjki obrazkowej (4 obrazki) według kolejności zdarzeń. 

Uwaga 

 skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.  

Aktywność językowa  
Ćwiczenia narządów artykulacyjnych 

 uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych. 
Słownictwo 

 nazywanie ech przedmiotów: kształt, barwa, faktura, wydawany dźwięk, funkcja (np. do czego służy samochód). 

Wypowiedzi ustne 

 odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu, 

 opowiadanie o obrazkach przedstawiających różne sytuacje.  

Poprawność składniowa wypowiedzi 

 wypowiadanie się prostymi zdaniami.  

Początkowa nauka czytania i pisania 
Percepcja wzrokowa 

 obserwowanie najbliższego otoczenia (sala, plac zabaw, widok z okna…), wymienianie jego elementów, 
 układanie figur, patyczków, klocków według podanego wzoru. 
Przygotowanie do pisania 

 rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk. 

Elementy matematyki 

Liczenie 

 liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; 
dostrzeganie roli ostatniego liczebnika. 

W świecie techniki 
Działalność konstrukcyjno-techniczna  

 tworzenie konstrukcji przestrzennych według własnych pomysłów.  

Działalność plastyczna 
Zainteresowania plastyczne 

 wycinanie, wydzieranie, składanie papieru. 

W świecie sztuki – muzyka 
Muzyka i śpiew 

 śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście. 

Muzyka i ruch 

 uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: 

 rytmiczne poruszanie się przy muzyce.  

Aktywność ruchowa 
Sprawność ruchowa 

 uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa, 

 uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych. 

(Wokół przedszkola. Program edukacji przedszkolnej oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego, 
Grupa MAC S.A. 2018 (s. 33, 41−46, 48, 52, 55, 61, 63, 73, 82, 96, 103−104, 109, 114−115). 
 

 

 

 

 

 

 



Witamy ptaki  O czym mówią ptaki? – słuchanie 
opowiadania Barbary Szelągowskiej 

Ptasia narada. 
 

Dziecko: 
− z uwagą słucha opowiadania i odpowiada 

na pytania, 

− rozpoznaje i nazywa pierwsze gatunki 

ptaków przylatujących do Polski na 
wiosnę, 

− określa cechy ptasie, 
− wybranego ptaka. 

IV 5, IV 13, IV 
18 

 

Z wizytą u bocianów  Zajęcia umuzykalniające przy piosence 
Zielona wiosna. 

 W bocianim gnieździe – historyjka 

obrazkowa. 

− prawidłowo wykonuje ćwiczenia 

artykulacyjne, 
− w skupieniu poprawnie wykonuje zadania, 
− zna wygląd bociana, 
− opowiada historyjkę złożoną z czterech 

obrazków. 

IV 7, IV 9, 
 IV 18 

Kukiełki i ptasie gniazda  Ptasie gniazda – zajęcia 
matematyczne. 
 

− wypowiada się na temat zwyczajów ptaków 

związanych ze znoszeniem i 
wysiadywaniem jaj, 

− wskazuje elementy od najmniejszego do 

największego i odwrotnie; przelicza, 
posługując się liczebnikami głównymi w 
zakresie 5 i więcej, 

− uważnie obserwuje, słucha poleceń N., 

− czynnie uczestniczy w ćwiczeniach 

ruchowych. 

I 8, III 8  
IV 15, IV 18 

Ptasie domy, ptasie przysmaki  Ptaki i ich domy – zabawa 

dydaktyczna. 
 

 

− wypowiada się na temat zwyczajów ptaków 

związanych z zakładaniem gniazd, 

I 7, IV 6, IV 18 

W konarach drzew  O jakim ptaku jest mowa? – 
rozwiązywanie zagadek. 
 

− rozpoznaje wybrane ptaki i wymienia ich 

nazwy, podaje wiadomości na ich temat, 
− rozwiązuje zagadki różnego typu: 

obrazkowe, dźwiękowe i tekstowe, 
− uważnie obserwuje, słucha poleceń N., 

− czynnie uczestniczy w ćwiczeniach 

ruchowych. 

I 8, IV 5, IV 18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Drodzy Rodzice.  

Karty pracy oraz propozycje zabaw i ćwiczeń do wspólnej zabawy z dzieckiem , 

będziemy opracowywać i systematycznie (raz w tygodniu) umieszczać na naszej stronie 

internetowej. Zachęcamy do korzystania z materiałów w całości bądź wedle uznania i 

możliwości. Życzymy miłej zabawy!  

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości udostępniamy kontakt: 

Justyna Dusznik  tel: 512 454 401    e-mail: puuffy@tlen.pl   fb 

Dorota Gregorczyk-Słota tel: 502 087 521   e-mail: dslotka@wp.pl  

 

TEMAT: WITAMY PTAKI (poniedziałek) 

 

1. Zabawa „Świergoty ptaków” 

Do tej zabawy wykorzystamy bębenek lub łyżki, nagranie odgłosów ptaków 

https://www.youtube.com/watch?v=W5ACbMU15R4 

Rodzic zaprasza dziecko na wiosenny spacer. Dziecko porusza się w rytmie wygrywanym 

przez rodzica. Maszeruje, podskakuje, biega. Podczas przerwy w grze zatrzymuje się i siada  

w siadzie skrzyżnym. Rodzic włącza nagranie. Dziecko zamyka oczy i wsłuchuje się w 

odgłosy ptaków. Zabawę powtarzamy parę razy. Następnie rodzic pyta dziecko, czy słuchając 

odgłosów ptaków- zrozumiało o czym rozmawiają ze sobą ptaki? 

 

2. Słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej „Ptasia narada” 

W dalekiej Afryce spotkała się na naradzie trójka przyjaciół. Pierwszy odezwał się skowronek.  

- Kochani! Pewnie już niedługo w Polsce zacznie się wiosna. A kto ma ją witać swoim 

śpiewem, jeśli nie ja? Mówię wam, czas wracać. Nie ma na co czekać. Szkoda każdego dnia! 

- A ty jak zwykle- odezwał się bocian. – Tylko praca ci w głowie… Może masz rację, 

przyjacielu, ale gdy sobie pomyślę, ile tam będę miał roboty…Najpierw gniazdo muszę 

wyremontować, potem wysiadywać jajka, a jeszcze później wykarmić pisklęta, nauczyć je 

latać… Poczekajmy parę dni. Odpocznijmy. Nabierzmy sił… Rozejrzyj się i zobacz, jak tu 

przyjemnie. Co prawda trochę gorąco, ale pośpiech naprawdę nie jest wskazany. 

- Masz rację, bocianie! – przytaknęła jaskółka. – Ciężka praca nas czeka. Nie jest łatwo 

wychować dzieci. Co innego taka kukułka – podrzuca innym jajka. Po prostu wstyd, jak 

można tak postępować… Leń z niej, tyle powiem! Ja na przykład zamierzam wychować swoje 

dzieci najlepiej jak potrafię, żeby stanowiły wzór do naśladowania! 

mailto:puuffy@tlen.pl
mailto:dslotka@wp.pl
https://www.youtube.com/watch?v=W5ACbMU15R4


Nagle przyfrunęła pani czajka, niosąc coś w dziobie. 

- Witajcie, przyjaciele. Ale się zmęczyłam. Zobaczcie, co znalazłam w swoim ogródku! List od 

wróbelka z Polski! Bocianie, może ty przeczytaj go na głos, bo ja już nie mam siły. Tak się 

śpieszyłam do was! 

Bocian wyprostował się na swoich długich czerwonych nogach i z wielką uwagą przeczytał 

list od początku do końca. 

- Ojej! – zawołał zdenerwowany. – Czekają na nas! Nie ma czasu do stracenia! Musimy 

lecieć! Natychmiast! Gdzie moje walizki? 

- Co tam walizki! Trzeba czym prędzej witać wiosnę! – zawołał skowronek. – Co to będzie? 

Co to będzie? 

- Wiosna tuż-tuż, a my jeszcze w Afryce! – lamentowała przerażona jaskółka. Ptaki bez 

zastanowienia spakowały cały dobytek i wyruszyły w daleką drogę do polski. Nawet nie miały 

czasu się zastanowić, co je tam czeka.  

Rozmowa na podstawie treści opowiadania. Rodzic zadaje pytania: 

- Od kogo ptaki dostały list? 

- Czego się z niego dowiedziały? 

- Jakie ptaki przylatują wiosną do Polski? 

Rodzic pokazuje dziecku mapę świata. Wskazuje, gdzie leży Afryka, a gdzie jest Polska i jaką 

drogę musiały pokonać ptaki.  

 

3. Zabawa ruchowa „Ptaki do gniazd” 

Potrzebujemy „gniazd” mogą to być np.: kartki papieru. 

Rodzic rozkłada na dywanie ptasie gniazda. Dziecko biega swobodnie pomiędzy gniazdami 

(uważając, by żadnego nie nadepnąć), naśladując lot ptaka. Na zawołanie: „Do gniazd” 

dziecko szuka sobie gniazda i siada w nim. Zabawę powtarzamy kilkukrotnie.  

 

4. Ćwiczenia ortofoniczne 

Rodzic pokazuje dziecku zdjęcia wybranego ptaka i ustala z dzieckiem jego głos np: 

- bocian- kle, kle 

- skowronek- fiju, fiju 

- jaskółka- ci-wit, ci-wit 



- czajka- ki-wit, ki-wit 

- wróbel- ćwir, ćwir 

Dziecko naśladuje odgłos ptaka.  

 

  bocian 

 

  skowronek 

 

 



 jaskółka 

         czapla 

 

  wróbel 

 

 

5. Ćwiczenia spostrzegawczości „Którego ptaka brakuje?” 

Potrzebne będą obrazki ptaków. 



Rodzic rozkłada na dywanie czy stole obrazki kilku ptaków. Prosi dziecko, aby podało ich 

nazwy, a następnie zamknęło oczy. Rodzic zabiera jedno zdjęcie. Dziecko odgaduje , który 

ptak odfrunął. Zabawę powtarzamy kilka razy. Dla utrudnienia można zabrać dwa zdjęcia 

ptaków.  

 

6. Zabawa dydaktyczno-orientacyjna „Ptaki” 

Potrzebne będą: obrazki ptaków z poprzedniej zabawy, nagranie melodii „Wiosna” A. 

Vivaldiego https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o.  

Rodzic rozkłada na dywanie obrazki ptaków. Włącza nagranie i dziecko porusza się 

swobodnie w rytmie melodii, poruszając przy tym skrzydłami. Kiedy rodzic wypowie nazwę 

wybranego ptaka, dziecko szybko odnajduje obrazek i staje przy nim.  

7. Karta pracy 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o


 

 

 



Drodzy Rodzice. Kochane Przedszkolaki z gr II 

Dzisiejszy dzień zaczniemy śpiewająco. Odsłuchajcie proszę piosenkę „Zielona wiosna”, 

która znajduje się w linku podanym poniżej. Następnie Wy drogie dzieci spróbujcie 

odpowiedzieć na pytania dotyczące treści piosenki. Następnie pobawcie się w zabawy 

ruchowe umieszczone w scenariuszu oraz wypełnijcie karty pracy. Powodzenia!  

TEMAT DNIA: Z WIZYTĄ U BOCIANÓW (wtorek) 

 

1. Słuchanie piosenki „Zielona wiosna” 

 https://www.youtube.com/watch?v=VR50rxz_wGM. 

Po uważnym wysłuchaniu nagrania rodzic zadaje pytania dziecku dotyczące piosenki:  

- Jakie zwierzęta występują w piosence? 

- O czym opowiadają żabki, bociany i wróbelki? 

- Gdzie siedziały żabki i jak szeptały sobie do ucha? 

- jakie odgłosy wydawały bociany? 

 

2. Zabawa dydaktyczno- orientacyjna „ Ptaki”. 

Rozłóżcie obrazki ptaków na podłodze (mogą być obrazki z poprzedniego zadania), 

dziecko przy muzyce swobodnie porusza się po pomieszczeniu. Kiedy rodzic wypowie 

nazwę wybranego ptaka np: bocian, dziecko staje w miejscu, gdzie znajduje się jego 

obrazek. 

   

3. Zabawa ruchowa „Bociany na łące” 

Do tej zabawy potrzebny będzie tamburyn (lub łyżki). Przy dźwiękach instrumentu 

dziecko naśladuje chód bociana po wysokiej trawie (podnoszą nogi wysoko do góry). Na 

przerwę w grze zatrzymuje się, staje na jednej nodze, wyciąga ręce przed siebie i klaszcze 

w nie. Naśladuje odgłosy wydawane przez bociana, mówiąc: kle, kle, kle.  

 

4. Zabawa rozwijająca spostrzegawczość- ciepło- zimno, „Ukryte gniazdo” 

Na początku dziecko wycina gniazdo bociana.  

https://www.youtube.com/watch?v=VR50rxz_wGM


Następnie rodzic chowa w domu gniazdo. Dziecko szukając gniazda, sugeruje się 

podpowiedziami opiekuna- ciepło, - zimno. Gdy dziecko znajdzie gniazdo, następuje 

zamiana ról. 

 

 

 

 

5. Przyjaciel wróbelek.  

Rodzic pokazuje dziecku ilustrację wróbla. Manipulując sylwetą wróbla wita dziecko z 

ogromną radością. Wróbel (głosem rodzica ) informuje dziecko, że jest bardzo 

szczęśliwy, gdyż z Afryki powrócił właśnie jego przyjaciel. Pyra dziecko, czy domyśla się 

o kim mówi wróbel. Jeśli nie, podaje dziecku szczegóły wyglądu bociana, np.: Mój 

przyjaciel ma długie czerwone nogi i czerwony dziób, ma białe i czarne pióra. Dziecko 

odgaduje, że chodzi o bociana. Wróbel przekazuje ciekawostki na temat bocianów np.: 

Bociany są gatunkiem chronionym w Polsce. Po powrocie z ciepłych krajów zajmują się 

przebudową starego gniazda lub budują nowe. Po złożeniu jaj Pani Bocianowa  na zmianę 

z Panem Bocianem wysiadują jajka. 

 

6. Karta pracy.  

Obejrzyj obrazki. Spróbuj opowiedzieć historyjkę o rodzinie bocianów.  Następnie policz 

bociany. Pokazuj palcem i mów razem z osobą dorosłą: pierwszy bocian, drugi bocian. 

Pokoloruj bociany. 



 

 

 

 



7. Zabawa Bocian i żabki- rozwijająca aparat mowy 

Do tej zabawy potrzebne będzie nagranie piosenki „Zielona wiosna”, oraz jakiś instrument 

(mogą być łyżki ). 

https://www.youtube.com/watch?v=VR50rxz_wGM 

Rodzic odtwarza nagranie. Dziecko maszeruje w rytmie piosenki. Podczas przerwy w 

odtwarzaniu piosenki rodzic energicznie gra na instrumencie. Zgodnie z rytmem recytuje 

tekst: 

  Rodzic:                                                                                Dziecko: 

                                                                       odpowiada zgodnie z rytmem refrenu piosenki    

Bociek, bociek spaceruje                               kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle ,kle, kle, kle, kle,        

W trawie żabek wypatruje                             kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, 

                                                                                      ponownie maszeruje 

                                                                       odpowiada zgodnie z rytmem refrenu 

Żabki w stawie się schowały                         rech, rech, rech, rech, kum, kum, kum, kum, kum,  

I wesoło zakumkały                                      kum, rech, rech, rech, rech, kum, kum, kum, kum  

                                                                 ponownie maszeruje 

 

8. Burza mózgów „Co by było, gdyby…?” – pobudzanie wyobraźni. 

Rodzic zadaje pytanie dziecku: 

- Jak myślisz co by było, gdyby z jajek, które złożyły bociany, wykluły się inne ptaki?  

Dziecko wspólnie z rodzicem wymyśla swoje zakończenie historyjki.  

 

9. Budowanie budek lęgowych dla ptaków. Zabawy konstrukcyjne. 

Dziecko buduje z klocków budki lęgowe dla ptaków. Podaje nazwę ptaka, dla którego 

zbudowało budkę   .  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VR50rxz_wGM


Drodzy Rodzice. Zapraszamy po kolejną garstkę inspiracji i zadań do wykonania w domu. 

Dzisiaj postarajcie się porozmawiać z dzieckiem na temat ptaków, a konkretnie kukułki. 

Następnie pobawcie się razem w zabawy i ćwiczenia ruchowe, a także pokolorujcie bociana , 

który jest zamieszczony poniżej. Miłej zabawy!  

 

TEMAT: KUKUŁKI I PTASIE GNIAZDA (środa) 

 

1.„Przebiśnieg” zabawa paluszkowa 

W ziemi się chowa cebulka mała, ale urosnąć duża by chciała 

(zaciśnięcie prawej dłoni w pięść i nakrycie jej wierzchem drugiej) 

Wypuszcza małą łodyżkę w górę, aby podziwiać słoneczko i chmurę 

(Wzniesienie palca wskazującego prawej dłoni pomiędzy palcem wskazującym i środkowym 

drugiej dłoni) 

A przy łodyżce listki dokoła urosły, aby słoneczko przywołać 

(przebieranie palcami prawej dłoni) 

Aby świeciło i ogrzewało, by się przebiśnieg rozwinął śmiało 

(złączenie palców prawej dłoni w dziubek i rozwieranie ich pod uniesioną lewą dłoń 

symbolizującą słońce). 

2. Rodzic pokazuje dziecku ilustrację przedstawiającą kukułkę. Przekazuje ciekawostki na 

temat wyglądu i zwyczajów tych ptaków. (Kukułka nie buduje gniazda. Swoje jajka podrzuca 

do gniazd innych ptaków. Obserwuje się także zwyczaj wyrzucania przez kukułkę jajek innych 

ptaków z ich gniazd).  



 kukułka 

 

3. Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Przenieś jajko” 

Potrzebne będzie łyżka drewniana czy plastikowa, piłeczka pingpongowa bądź jajko 

ugotowane na twardo  

Rodzic wyznacza linię startu i mety (można też poustawiać różne przedmioty i zrobić slalom). 

Dziecko ustawia się przed linią startu. Otrzymuje łyżkę, na której rodzic układa jajko. 

Dziecko idzie z jajkiem na łyżce do wyznaczonego miejsca po czym wraca na linię startu, 

stara się, aby jajko nie spadło z łyżki. Można też zrobić rywalizację dziecko kontra rodzic .  

 

4. Rozwijanie myślenia twórczego. Wspólne układanie opowiadania o kukułce.  

 Będziemy potrzebować kartki dużego formatu i kredki.  

Siadamy na dywanie. Rodzic proponuje wspólne ułożenie opowiadania o kukułce. Mówi 

pierwsze zdanie, np.: W pewnym lesie zakukała kukułka. Dziecko kontynuuje opowieść           

(rodzic pomaga). Rodzic próbuje rysować uproszczone ilustracje. Następnie powtarza 

opowiadanie, zawieszając głos, tak by dziecko dopowiadało informacje. W razie potrzeby 

wskazuje ilustracje narysowane wcześniej. Na koniec dziecko może spróbować nadać tytuł 

bajce. Może również wykonać swoją ilustrację do bajki.  

 

5. Zabawa z elementem pantomimy „Wiosna rozwija pąki” 

https://www.youtube.com/watch?v=ryUxrFUk6MY 

https://www.youtube.com/watch?v=ryUxrFUk6MY


Dziecko wybiera sobie, czy chce być owadem, kwiatem, czy zwierzątkiem budzącym się z 

zimowego snu. Zajmuje miejsce na dywanie, kuca i chowa głowę w ramionach. Podczas 

trwania utworu rodzic wciela się w postać Wiosny i dotykając w ramię swoje dziecko, 

sprawia, że zamienia się ono w pięknego kwiata, owada, czy zwierzątko. Dziecko 

swobodnym ruchem ilustruje rytm muzyki. Następnie w postać Wiosny może wcielić się 

dziecko.  

 

6. „Kukułka podrzuca jajka”- zabawa ruchowo matematyczna 

Do tej zabawy wykorzystamy: nożyczki, narysowane na kartonie kontury jajek, sznurek 

(włóczka) z tego powstanie gniazdo. Potrzebne będzie także nagranie szybkiej muzyki np.:  

https://www.youtube.com/watch?v=MK6TXMsvgQg 

Na początek dziecko wycina kontury jajek po śladzie z papieru. Gdy już jajka są gotowe, 

rozkłada na dywanie gniazdo ze sznurka (w kształcie koła), siada przy swoim gnieździe i 

wkłada do środka 2 jajka. Następnie rodzic włącza nagranie muzyki. Podczas trwania utworu 

dziecko, które jest ptakiem wylatuje z gniazda, biega po dywanie i macha rękami jak 

skrzydłami. W tym czasie rodzic, który jest kukułką, podrzuca jajka do gniazda (na początek 

1 jajko, później może więcej). Gdy muzyka ucichnie ptak wraca do gniazda i liczy swoje jajka 

i mówi o ile ma więcej jajek. „Kukułka” może dokładać jajka, ale może też zabierać.  

 

7. Słuchamy kukułki 

Rodzic wciela się w kukułkę. Dziecko nasłuchuje i liczy ile razy kukułka zakuka. Następnie 

tyle samo razy wykonuje ustalone z rodzicem ćwiczenia np.: przysiad z wyprostowanymi 

rękami, skok na jednej nodze, skłon, podskok obunóż itp. 

 

8.  Praca plastyczna 

https://www.youtube.com/watch?v=MK6TXMsvgQg


 

 

 

 



Dzisiejszy dzień zaczniemy od zabawy paluszkowej z wykorzystaniem wiersza „Ćwir, ćwir”. 

Następnie drogie dzieci wytnijcie obrazki zamieszczone poniżej i podzielcie nazwy 

wybranych ptaków na sylaby. Kolejnym zadaniem do wykonania będzie masażyk 

relaksacyjny, a także karta pracy.  

TEMAT:    PTASIE DOMY, PTASIE PRZYSMAKI (czwartek) 

 

1.Zabawa paluszkowa z wykorzystaniem rymowanki K. Sąsiadka „Ćwir, ćwir” 

Rodzic prosi dziecko o naśladowanie jego ruchów. Recytuje wierszyk, zbliża palce obu dłoni, 

tworząc dziobki i jednocześnie zbliża do siebie obie dłonie. Następnie zahacza kciuk lewej 

dłoni o kciuk prawej dłoni, rozprostowuje palce, unosi dłonie w górę i porusza palcami.  

„Ćwir, ćwir” 

Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir 

Ptaszki śpiewają 

Fyr-fyr, fyr-fyr 

Ptaszki fruwają.   

Rodzic pyta dziecko, czy pamięta nazwy ptaków, które przylatują do Polski na wiosnę. Jak 

dziecko nie pamięta to rodzić mu przypomina. Pyta dziecko również, czy wie gdzie mieszkają 

ptaki? Jak budują swoje gniazda? 

 

2. „Ptaki i ich przysmaki”- ćwiczenia słuchu fonematycznego 

Potrzebujemy do tej zabawy obrazki przedstawiające ptaki spotykane wiosną i owady (część 

obrazków z zabaw wcześniejszych).   

Rodzic układa przed dzieckiem obrazki ptaków i owadów. Rodzic wypowiada nazwy 

przedstawione na ilustracjach z podziałem na sylaby np.: jas-kół-ka, mu-cha, wró-bel itd..  

Dziecko odszukuje odpowiednie obrazki, których nazwy usłyszało i podnosi je w górę.  

Dziecko dowiaduje się od rodzica co jest przysmakiem ptaków. Przekazuje ciekawostki na 

temat pożywienia wybranych ptaków np.: Przysmakiem ptaków są zwłaszcza owady i 

mięczaki. Niektóre gatunki ptaków lubią spożywać gąsienice i dżdżownice.  Pisklęta sikory 

bogatki potrafią zjeść codziennie 770 owadów . 

 

 

 



      

 

      

 

 

3. Ćwiczenie oddechowe „Turlaj jajko” 

Należy przygotować piłeczkę pingpongową i słomkę do napojów. 

Dziecko siada przy stole naprzeciwko rodzica. Zadaniem jest podawanie sobie piłeczki, 

dmuchając na nią przez rurkę.  

 

4.  „Pisklęta rosną”- ćwiczenia równoważne 

Dziecko maszeruje po dywanie. Na zawołanie: Pisklęta rosną! – zatrzymuje się i wykonuje 

przysiad. Powoli prostuje się i wspina na palce. Rodzic zabawę powtarza kilka razy.  

 

 



5. Zabawa ruchowa „Ptaki śpiewają”  

Rodzic wyznacza linię startu, na której ustawia się dziecko. Rodzic staje naprzeciwko dziecka 

na wyznaczonej linii mety (może być drugi koniec pokoju, dywanu…). Rodzic naśladuje 

odgłos wybranego ptaka np.: kukułkę, bociana itp. Dziecko liczy ile razy bocian za klekotał 

czy kukułka zakukała, po czym wykonuje tyle samo kroków w kierunku rodzica.  

 

6. Masażyk relaksacyjny  z zastosowaniem wiersza B. Formy „Wiosna” 

Potrzebujemy do tego muzyki relaksacyjnej i treść wiersza.  

https://www.youtube.com/watch?v=D1lH55N72U0 

Dziecko siada na dywanie, za placami mamy czy taty siedzącego z przodu i wykonuje 

masażyk na jego plecach (rodzic czyta wiersz i polecenie jak dziecko ma wykonać masaż). 

Później może nastąpić zamiana ról . 

      „Wiosna” B. Forma   

Rozsiewa kwiaty na łące                                   dziecko delikatnie dotyka pleców rodzica w      

                                                                           Różnych miejscach, opuszkami palców         

Prosi o promyki słońca                                      wykonuje ruchy koliste całymi dłońmi 

Maluje na zielono liście na drzewach                rysuje kontury liści 

I słucha jak pięknie skowronek śpiewa             zbliża dłonie do uszu, naśladując  

                                                                           nasłuchiwanie 

Na miękkiej trawie usiądzie czasami                 delikatnie uciska ramiona        

I śpiewa wesoło z przedszkolakami                  delikatnie uderza zaciśniętymi pięściami w  

                                                                             plecy rodzica 

 

7. Karta pracy 

https://www.youtube.com/watch?v=D1lH55N72U0


 

 



Kochani Rodzice i tak dobrnęliśmy do końca tygodnia. Dzisiaj porozmawiajcie z dzieckiem o 

dzięciole, o jego zwyczajach itd. Zabawcie się z dzieckiem w wesołą gimnastykę buzi i 

języka, oraz przeczytajcie dziecku zagadki o ptakach, a także posłuchajcie razem odgłosów 

tych ptaków.  

TEMAT:   W KONARACH DRZEW  (piątek) 

 

1. Swobodna rozmowa z dzieckiem „Dzięcioł” 

Rodzic prezentuje ilustracje na której przedstawiony jest dzięcioł. Opowiada dziecku różne 

ciekawostki, aby przybliżyć  tego ptaka.  

Leśny spacer bez odgłosów stukającego dzięcioła? Wręcz niemożliwe. Dzięcioły uderzają w 

pień drzewa z prędkością około 15-20 uderzeń na sekundę. Ten dźwięk niesie się w promieniu 

trzech kilometrów. Naukowcy szacują, że pierwsi przodkowie dzięciołów mogły żyć na Ziemi 

już  około 5 milionów lat temu. Dzięcioły należą do ptaków nadrzewnych. Swoje gniazda 

zakładają na obszarach zalesionych. Najwięcej gatunków można spotkać w tropikalnych 

lasach deszczowych. Żyją także w lasach bambusowych, sawannach.  Spośród wszystkich 

ptaków wyróżnia je wyjątkowo mocny dziób, który przypomina dłuto. Dzięki nim dzięcioł z 

łatwością może wydrążyć otwór w drzewie oraz wyszukać pokarm w ziemi. 

 

   

 



 

2. „Dzięcioł stuka w drzewo”- rozwijanie percepcji słuchowej 

Potrzebne będą klocki.  

Rodzic klaszcze w dłonie (do pięciu razy lub więcej), dziecko liczy klaśnięcia i układa przed 

sobą odpowiednią ilość klocków. Rodzic sprawdza poprawność wykonania zadania. 

Następnie dziecko mówi ile razy dzięcioł zastukał w drzewo i dla utrwalenia tyle samo 

klaszcze w swoje dłonie.  

 

3. Ćwiczenia plastyczne „Ptasie gniazdka” 

Potrzebować będziemy do tego zadania plasteliny. 

Dziecko lepi z plasteliny ptasie gniazdka z jajeczkami. Gdy gniazdko będzie gotowe, 

umieszcza w nim ulepione przez siebie jajeczka. Może przeliczyć ile ma jajek w gnieździe.  

 

4. „Wiosenne muzykowanie”- wesoła gimnastyka buzi i języka 

Wiosna jest pełna dźwięków, śpiewów i muzyki. Cały świat budzi ze snu i cieszy z ciepłego 

słoneczka. Spróbujcie razem z dzieckiem zagrać wiosenny koncert. Rodzic wypowiada tekst, 

a dziecko naśladuje dźwiękiem 

 

Rodzic:  Dziecko: 

Szeleszczą suche liście 

skąd wychodzi zaspany jeż 

- psz, psz, psz 

Chlapie błoto pod nogami - klap, klap, klap 

Spadają kropelki z topniejących  

kropli 

- pac, pac, pac 

Cieszą się żabki - łebe, łebe, łebe 

Bociek ogłasza, że już wrócił 

do gniazda 

- kle, kle, kle 

Skowronek radośnie wzlatuje  

do słonka 

- pirli, pirli, pirli 

Szumi wiatr w gałęziach bazi - f, f, f 

Bzyczą pszczółki w krokusach - bzzz, bzzz, bzzz 

To pisklęta w gnieździe 

Już są głodne 

- pi, pi, pi 

 



 

5. „O jakim ptaku jest mowa?” – rozwiązywanie zagadek tekstowych 

Rodzic czyta treść zagadki. Dziecko stara się udzielić odpowiedzi. Dla utrwalenia może 

wskazać także ilustracje odpowiedniego ptaka.  

 

Podrzuca innym jajka                                                       Swoim czerwonym dziobem 

ptasia mama- szachrajka                                                  klekoce, nie pieje 

ma szaro -czarne piórka                                                   i wśród żab i ślimaków 

i kuka, bo to… (kukułka)                                                  wielki postrach sieje   (bocian) 

 

Nie ma lepszej lotniczki                                                   Ptaszek ten od zawsze 

ogon niczym nożyczki                                                      leczy chore drzewa 

w powietrzu toczy kółka                                                  i dlatego właśnie 

kto to taki? to… (jaskółka)                                             stuka zamiast śpiewać   (dzięcioł)  

 

 

Wbija się w niebo śpiewak malutki                                      

z góry przesyła wiosenne nutki 

a każda nuta dźwięczy jak dzwonek 

już wiadomo, że to…(skowronek) 

 

 

6. „Wyobraź sobie, że…” – zabawa parateatralna 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o. 

Rodzic odtwarza utwór „Wiosna” A. Vivaldiego i zaczyna powoli snuć opowieść. Dziecko 

ilustruje opowiadania poprzez ruch według własnej inwencji. 

Wyobraź sobie, że jesteś małą cebulką tulipana. Leżysz w ziemi, która jest jeszcze zmrożona. 

Jest zimno, ciemno i bardzo ciasno. Trudno jest ci się nawet poruszyć. Nagle czujesz, że 

ziemia robi się coraz miększa i cieplejsza, bo słońce zaczyna przygrzewać coraz mocniej. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o


Czujesz? Już nie jest tak ciasno jak wcześniej. Słońce grzeje tak mocno, że aż śnieg leżący na 

ziemi zaczyna się topić i kropelki wody wsiąkają w ziemię. Słyszysz? Zaczynasz wypuszczać 

kiełek, który jest coraz dłuższy. Wyciągasz w górę swoją łodyżkę i listeczki, które delikatnie 

otula wiatr. Czujesz? Coraz śmielej rośniesz, rozkwitasz, rozglądasz się dookoła i widzisz, jak 

pięknie rozkwitają twoi przyjaciele! Wspólnie kołyszecie się na wietrze, delikatnie kołysząc 

listkami. Jest pięknie! 

 

7. „Jakiego ptaka słyszę”- rozwiązywanie zagadek dźwiękowych 

Rodzic odtwarza odgłosy wydawane przez słowika, bociana, kukułkę, dzięcioła. Dziecko 

odgaduje nazwę ptaka po usłyszanym odgłosie.  

https://www.youtube.com/watch?v=HYF7N49B16A             skowronek 

https://www.youtube.com/watch?v=tRyKgzMtCfY               bocian 

https://www.youtube.com/watch?v=qG9W69vlmSA            kukułka 

https://www.youtube.com/watch?v=Xuf6bM8f75E          dzięcioł 

 

 

8. Karta pracy 

https://www.youtube.com/watch?v=HYF7N49B16A
https://www.youtube.com/watch?v=tRyKgzMtCfY
https://www.youtube.com/watch?v=qG9W69vlmSA
https://www.youtube.com/watch?v=Xuf6bM8f75E


 

 


