
Klasa 0 

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci ! 

Przedstawiam  propozycje zadań i zabaw, które możecie wspólnie  (ale nie musicie)    

przeprowadzić  w czasie od  15.04.2020r.- 17.04.2020r .  

Temat tygodnia – Wiosenne powroty. 

W tych dniach dziecko utrwali nazwy ptaków powracających  wiosną do naszego 

kraju, pozna, jakie są zwyczaje budowania gniazd przez wybrane ptaki, utrwali wielką 

i małą literę " f, F " , poćwiczy aktywne słuchanie, poprzez udostępnione   filmy. 

Poćwiczy umiejętności przeliczania, logiczne myślenie i spostrzegawczość. Nauczy 

się piosenki "Kle Kle  Boćku Kle Kle" lub posłucha kilku, tematycznych piosenek. 

Będzie miało również możliwość stworzenia prac plastycznych. 

Scenariusze: 

1.Gdzie budować gniazdo? 

2.Zadania o ptakach. 

3.Powroty ptaków. 

 Posłuchaj opowiadania 

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. 



 

 Posłuchaj nazw ptaków. Obejrzyj ich gniazda. Dokończ rysować bociany 

według wzoru. 

Nowe przygody  Olka i Ady. Karty pracy cz.3 s.62 

 Utrwalaj literę f, F 

Nowe przygody  Olka i Ady. Litery i liczby cz.2. 

Karty pracy s.58 – 61. Poćwicz czytanie- sylab, wyrazów , zdań.  

Poćwicz pisanie liter.  

 Opowiedz historyjkę 

Nowe przygody  Olka i Ady. Karty pracy cz.3 s.63 

 Poćwicz kolorowanie według wzoru 

Pokoloruj czajkę  

Nowe przygody  Olka i Ady. Karty pracy cz.3 s.64 

 Poćwicz pamięć 

Odszukaj takie same wyrazy 

Nowe przygody  Olka i Ady. Karty pracy cz.3 s.68 

 Poćwicz liczenie 

Porównaj liczbę figur. Wpisz odpowiednie liczby i znaki. Wykonaj 

działania. 

Nowe przygody  Olka i Ady. Litery i liczby cz.2. 

Karty pracy s.62 – 63 

 Rozwiąż zagadki.. 

Pióra 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) 

Już po lesie kuka,  

gniazdka sobie szuka.  

Jak znajdzie, podrzuca jaja, 

 niech inni je wygrzewają. (kukułka) 

 Śpiewa wysoko  

piosenki do słonka, 

 głos ma podobny  

do drżenia dzwonka. (skowronek) 

 Rysuj szlaczki po śladach. 

Nowe przygody  Olka i Ady. Litery i liczby cz.2. 

Karty pracy s.71. 

 Zrób to sam 



Wykonaj prace plastyczne 

Bocian- wykorzystaj dostępne materiały 

Zajączek- wykorzystaj kartę z Wyprawki 

Mile widziane zdjęcia. 

 Obejrzyj film edukacyjny "Bocian- ciekawostki i fakty"- na You Tube 

 Posłuchaj piosenki "Kle Kle Boćku Kle Kle" -na You Tube 

 Zabawy ruchowe dla dzieci -na You Tube 

Pozdrawiam, życzę zdrowia i wytrwałości. . M.Bulik 

 


