
  

Witam serdecznie. 

Przygotowałam pracę na dwa dni (czwartek, piątek). Są tu zadania i łatwiejsze i 

trudniejsze, można znaleźć pracę dla 3-latka, 4-latka i 5-latka. Można dowolnie wybierać. 

Bardzo proszę w czasie rozmów z dzieckiem przypominać jaki jest dzień tygodnia, jaki 

miesiąc, jaka pora roku. Jest więcej wolnego czasu proszę pamiętać, by te najmniejsze dzieci 

same się ubierały, by dziecko stawało się coraz bardziej samodzielne. Bardzo dziękuję za 

zdjęcia, które wysyłacie z praz dzieci. 

 

Tematy: 1. Gdzie budować gniazdo? 

2. Wołanie wiosny. 

 

Cele: rozwijanie mowy; poznawanie nazw ptaków. 

Zabawa muzyczno-ruchowa – Powróciły skowronki i bociany. 

Dziecko: 

• wypowiada się zdaniami rozwiniętymi, 

• wymienia nazwy ptaków powracających do nas wczesną wiosną, 

• dzieli na sylaby i na głoski słowa: jajka, Jagoda; układa schematy i modele tych słów, 

• rozpoznaje i nazywa poznane litery, 

• rysuje po śladach rysunków. 

 

•• Poznawanie nazw wybranych ptaków, które powróciły do nas wczesną wiosną – 

skowronka, 

bociana, czajki i szpaka. 

 
SKOWRONEK 

 
 

BOCIAN 

 
CZAJKA 

 
SZPAK 

 
Dziecko ogląda zdjęcia ptaków. Omawia ich wygląd – różnice i podobieństwa. 

 



Dzieli nazwy tych ptaków na sylaby. 

 

•• Słuchanie wiersza Wołanie wiosny. Rozmowa na temat tekstu . Dziecko też powtarza 

sylabami. 

Dzi - siaj w dro - dze do przed-szko - la już zie - lo - ne by - ły po - la, 

a bo - cia - ny kle - ko - ta - ły, bo na łą - kę przy - le - cia - ły. Zie - 

lo - na wio-sen - ka nas wo - ła, zie - lo - na pa-nien - ka we - so - ła. W o-czy 

świe-ci nam zło-tym słoń-cem i roz - rzu - ca kwia-ty pa - chną-ce. Zie - chną-ce. 

 

  Pytania dotyczące tekstu . 

−− O jakiej porze roku jest ten wierszyk? Po czym poznajemy, że nastaje wiosna? 

−− Gdzie przyleciały bociany? Co robiły? 

 

• Zabawa orientacyjno-porządkowa Obserwujemy powracające ptaki. 

Dziecko spaceruje po pokoju. Na hasło: Skowronek, zatrzymuje się, kładzie na brzuchu, 

podnosi łokcie nad podłogę, naśladują obserwowanie ptaka przez lornetkę. 

• Zabawa orientacyjno-porządkowa Oglądamy przebiśniegi. 

Dziecko spaceruje po pokoju. Na hasło: Przebiśnieg, wykonuje przysiad i patrzy na podłogę – 

przyglądają się kępce przebiśniegów wyglądających spod śniegu. 

 

II. Na gałązkach pierwsze pąki, 

a na pąkach pierwsze bąki. 

Żabki skaczą, a skowronek 

śpiewa jak srebrzysty dzwonek. 

 

III. Na spacerze zobaczymy, 

czy już nigdzie nie ma zimy. 

Teraz wiosna rządzić będzie, 

z czego bardzo się cieszymy! 

 

 Słuchanie opowiadania Hanny Zdzitowieckiej Gdzie budować gniazdo? 

 

Słuchanie opowiadania Hanny Zdzitowieckiej 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, 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? 

 

•• Karta pracy, cz. 3, s. 62. - (5-cio latki) 

Słuchanie nazw ptaków, oglądanie ich gniazd. Określanie różnic i podobieństw między 

gniazdami. Kończenie rysowania bocianów według wzoru. 

•• Oglądanie zdjęcia bociana. 



 
• Podanie jego nazwy, dzielenie jej na sylaby, określanie pierwszej głoski i ostatniej głoski.  

• Określanie cech ptasich na podstawie bociana (dziób, skrzydła, ciało pokryte piórami, lata, 

ma ogon itp.). 

• Naśladowanie głosu bociana. 

•• Wizualizacja – Jestem bocianem. 

Dziecko naśladuje ruchem i głosem bociana, o którym opowiada Rodzic. 

Bocian chodzi powoli po łące, czasem dotknie czegoś dziobem. Następnie zatrzymuje się, staje 

na jednej nodze i wypatruje. Czatując, czasem porusza dziobem, piórami, zaklekoce głośno. 

Myśli: „Nie ma nic smacznego, są tylko żaby, a jednak lepszy rydz niż nic” i łapie żaby. 

Potem odlatuje do swojego starego gniazda, które ma od lat. 

Zajęcia 2. Odkrywanie litery j: małej i wielkiej, 

drukowanej i pisanej. 

•• Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowanie 

do czytania, pisania, liczenia, s. 64. 

• Opisywanie, co przedstawia obrazek. 

• Określanie pierwszych głosek w słowie jajka 

i nazwach rysunków. 



• Rysowanie po śladach rysunków. 

• Kolorowanie wybranych rysunków. 

• Zaznaczanie liter j, J w wyrazach. 

••Wyodrębnianie wyrazu podstawowego – 

jajka. 

 

Rodzic, pokazuje jajka. Rozbija jedno, omawia z dzieckiem jego budowę. 

 

•• Analiza i synteza słuchowa słowa jajka. 

Dzieci dzielą słowo jajka na sylaby i na 

głoski. Liczą sylaby i głoski słowie jajka. 

Wymieniają inne słowa, w których głoska 

j jest na początku (jagody, jogurt, jodła…), 

na końcu (kij, maj, tramwaj…) oraz w środku 

(bajka, fajka, lejek…). 

 

Głoska j jest spółgłoską i oznaczamy ją na 

niebiesko. 

 

 

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

Wywiad z Bocianem I Film dla dzieci I Lulek.tv 

•• Słuchanie wiadomości na temat bociana. 

Bocian biały zamieszkuje tereny trawiaste, stepy, sawanny, tereny uprawne blisko zbiorników 

wodnych, bagienne, wilgotne lub okresowo zalewane łąki i pastwiska, okolice 

jezior i laguny. Lubi rozproszone drzewa, na których może gniazdować lub nocować. 

Występuje głównie na nizinach, rzadko na wyżynach. Bocian unika terenów zimnych, 

o częstych opadach atmosferycznych, obszarów wysoko położonych i o gęstej roślinności. 

W przeciwieństwie do bociana czarnego, nie unika siedzib ludzkich i często gnieździ się 

nawet w środku wsi lub w małych miastach. Bocian ma upierzenie białe, z wyjątkiem 

czarnych lotek i ogona. Nogi i dziób są czerwone. Szyję ma długą, w locie wyciągniętą do 

przodu. Młode ptaki mają czarny dziób. Pisklęta są pokryte białym, gęstym puchem. Bociany 

zakładają duże, koliste gniazda z warstwowo ułożonych gałęzi, poprzetykanych skośnie 

witkami. Wyściółka jest dość obfita – ze słomy, torfu, niekiedy z dodatkiem papieru i szmat. 

Umiejscowione są one zwykle na drzewie, w bezpośredniej bliskości siedzib ludzkich, lub 

na różnych budowlach (na dachu budynku mieszkalnego lub gospodarczego, w ruinach 

wysokich budynków, na nieczynnych kominach fabrycznych, pylonach, słupach 

telegraficznych, stogach). Bocian składa jaja pod koniec kwietnia (od 1 do 7). Jest ptakiem 

mięsożernym. Żywi się owadami, głównie pasikonikami i chrząszczami, ale również 

jaszczurkami, wężami, pisklętami i małymi zającami. W latach obfitujących w myszy i 

norniki zjada prawie wyłącznie te gryzonie, przez co jest ptakiem pożytecznym z punktu 

widzenia rolników. 

•• Wykonanie wydzieranki z kolorowego papieru – Bocian. 

• Zapoznanie ze sposobem wykonania prac. 

• Omówienie budowy bociana (nogi, głowa, szyja, skrzydła, tułów, ogon). 

• Określanie kolorów poszczególnych części ciała bociana. 

• Wyrywanie z papieru poszczególnych części bociana i przyklejanie ich na kartce. 

• Dorysowanie trawy, ewentualnie słońca i chmur. 

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


 
 

 

 

 

 

 

 



Pamiętajmy o zabawach  swobodnych. 

 

Zabawy z dodawaniem i odejmowaniem w zakresie 10. 

• układanie działań do podanych zadań, 

• rozwijanie sprawności fizycznej. 

 

 Rozwiązywanie zadań tekstowych metodą symulacji. 

Dziesięć klocków (liczmanów) dla dziecka. 

 Dziecko wybiera sobie 10 klocków. R. podaje zadania, a dziecko stara się je rozwiązać, 

dokładając klocki lub je odkładając. 

•• Na drzewie siedziało 7 wróbli. (Dziecko układa przed sobą 7 klocków). Potem przyleciały 

jeszcze 3 wróble. (Dziecko dokłada jeszcze trzy klocki). Ile wróbli siedzi teraz na drzewie? 

Dziecko liczy klocki i podaje ich liczbę, odpowiadając na pytanie. 

Dziecko układa działanie: 

7 + 3 = 10 

i odpowiada na pytanie. 

•• Na drzewie było 8 gołębi. (Dziecko układa przed sobą 8 klocków). Przejeżdżający 

samochód wystraszył je i wszystkie odleciały. (Odsuwa 8 klocków). Ile gołębi pozostało na 

drzewie? 

Dziecko liczy pozostałe klocki i odpowiada na pytanie. 

Dziecko układa działanie: 

8 – 8 = 0 

i odpowiadają na pytanie. 

W ten sposób dzieci rozwiązują podobne zadania. 

 

Na tej stronie są fajne zabawy matematyczne.  

https://szaloneliczby.pl/policz-kropki/ 

 

 Ćwiczenia gimnastyczne . 

Rozwijanie świadomości własnego ciała. 

•• Wirujący bączek – dziecko ślizga się w kółko na brzuchu, a następnie na plecach. 

•• Chowamy się – w siadzie, przyciąga kolana do głowy, chowa głowę; rozprostowuje się 

do pozycji leżącej. 

•• Gorąca podłoga – biega z wysokim unoszeniem kolan. 

•• Na szczudłach – chodzi na sztywnych nogach. 

•• Ugniatamy podłogę – w leżeniu na plecach, wciska wszystkie części ciała w podłogę. 

Zdobywanie pewności siebie i poczucia bezpieczeństwa w otoczeniu. 

 

•• Prowadzimy niewidomego –  dziecko zamyka oczy, Rodzic staje zwrócony twarzą do 

niego i podaje mu ręce; prowadzi dziecko z zamkniętymi oczami w różnych kierunkach, 

a ono się temu poddaje. Potem zamiana  ról. 

•• Przekładamy naleśnik – dziecko w leżeniu na brzuchu, przylega do podłoża; Rodzic 

 przewraca je na drugą stronę. 

•• dziecko przykuca, a potem podnosi się do wspięcia na palce i wraca do pozycji wyjściowej. 

 

Ćwiczenia kreatywne. 

•• Ilustrujemy muzykę ruchem – dzieci improwizują ruchowo przy muzyce o zmiennym 

tempie. 

Str 64 cz.3.Kolorowanie rysunku czajki według wzoru. Czytanie z Rodzicem nazw części 

ciała czajki. Rysowanie jajek w każdym polu tak, żeby wszędzie było ich po dziesięć. 



Dzieci maszerują za N. w rytmie nagrania piosenki. Podczas przerwy w nagraniu N. 

wypowiada 

 Rozmowa o wiosennych powrotach ptaków. 

Piora biało-czarne, 

buciki czerwone; 

uciekają przed nim żabki, 

bardzo przestraszone. 

(bocian) 

Wiosną do nas przyleciała 

ta ptaszyna czarna, mała. 

Murować się nie uczyła, 

ale gniazdko ulepiła. 

(jaskółka) 

•• Pokazanie na globusie drogi ptaków z ciepłych krajów do Polski. 

R. pokazuje na globusie Egipt – miejsce, gdzie zimują nasze bociany. Potem pokazuje Polskę 

i rysuje drogę, jaką muszą przebyć bociany wracające do kraju. 

Pokazuje na globusie, co bociany musiały mijać, wracając do nas. 

•• Rozmowa na temat: Co robią ptaki po powrocie? 

R. pyta: 

−− Co robią ptaki, gdy powrócą do kraju? 

−− Przypomnijcie, na przykładzie wilgi, co się dalej dzieje, gdy ptaki zbudują gniazdo. 

−− Czy wszystkie ptaki budują gniazda? 

•• Karta pracy, cz. 3, s. 67. 

Oglądanie zdjęć. Dotykanie ich i mówienie nazw ptaków. Kończenie podanego rytmu – 

naklejanie odpowiednich zdjęć ptaków, odszukanych wśród naklejek. Łączenie pierwszych 

głosek z nazw obrazków. Podawanie nazwy ptaka, która powstała. 

Robienie wiosennych porządków w swoim pokoju. 

 

 

Poniżej dodatkowe prace dla chętnych dzieci, może każdy coś dla siebie znajdzie.  



 

 

 



 

 



 

 

 



 



 

  



 



 



 


