
Tygodniowa praca dzieci pięcioletnich w dniach 14 – 17 IV 2020 r. 

Temat tygodnia: Wiosenne powroty.  

 

W tym tygodniu dzieci będą: 

-  poznawały nazwy wybranych ptaków, które powróciły do nas wczesną wiosną,  

-  obserwowały zmiany zachodzące w przyrodzie. 

-  rozwijały umiejętność liczenia i klasyfikowania, 

-  rozwijały sprawność manualną poprzez ćwiczenia graficzne i prace plastyczne, 

- rozwijały sprawność ruchową poprzez zabawy muzyczno – ruchowe, śpiew 

- poznają zapis litery ł, Ł. 

 

Dzień 1. Gdzie budować gniazdo? 

1. Słuchanie piosenki „ Wołanie wiosny”  tekst w załączniku nr 1) 

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

2. Poznanie nazw wybranych ptaków, które powróciły wczesną wiosną. Dzieci oglądają 

zdjęcia ptaków (internet), omawiają ich wygląd, dzielą nazwy na sylaby. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY 

3. Słuchanie opowiadania Hanny Zdzitowieckiej „ Gdzie budować gniazdo?”, krótka 

rozmowa na temat opowiadania,  ( tekst w załączniku nr 2) 

4. Zabawa ruchowa „ Powroty ptaków” –( załącznik nr 3) 

5. Karta pracy cz. 3, nr 62 – określanie różnic i podobieństw, rysowanie według wzoru. 

6. Karta pracy Nowe przygody…., str. 62. 63 

7. Pisanie po śladzie litery ł, Ł 

8. Zabawa orientacyjno – porządkowa „ Ptaki do gniazd”) – (załącznik nr 4) 

9. Ciekawostki na temat bociana – (załącznik nr 5 ) 

Praca plastyczna – Bocian – technika dowolna (karta pracy, którą otrzymały dzieci) 

( może być wydzieranka z papieru, może być malowanie kredkami, farbami, rozcieranie 

plasteliny). Można dorysować trawę, słońce, chmury 

 

Dzień 2.  Zadania o ptakach. 

1. Filmik do obejrzenia o wiośnie 

https://www.youtube.com/watch?v=b6K4yDMGe1w&t=221s 

2. Karta pracy, cz. 3, str. 63 – rysowanie po śladzie,  

3. Zabawa ruchowa – „ Bociany chodzą po łące” – (załącznik nr 6) 

4. Zabawa z dzieckiem – rozwiązywanie zadań metodą symulacji – (załącznik nr 7) – 

dziecko rozwiązuje zadania dokładając  lub odejmując liczmany. 

5. Karta pracy, cz. 3, str. 64 – kolorowanie rysunku, uzupełnianie do dziesięciu. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY
https://www.youtube.com/watch?v=b6K4yDMGe1w&t=221s


6. Zabawa ruchowa do piosenki – Ptaszki fruwają 

https://www.youtube.com/watch?v=zn2ihUfMV_M 

7. Filmik dotyczący liczenia i pomysł na wizualizację i łatwiejsze zrozumienie 

(niekoniecznie trzeba używać cukierków, można np. patyczki, klocki,  owoce, które 

potem dziecko zje) https://www.youtube.com/watch?v=VL7s-ENTyXo 

8. Ćwiczenia gimnastyczne – rozwój sprawności ruchowej ( wykonaj 10 przysiadów, 10 

podskoków w górę, 10 skłonów w przód, 10 pajacyków ☺ ) 

Dzień 3. Wołanie wiosny. 

1. Karta pracy, cz. 3, str. 65 – kolorowanie rysunków ptaków, rysowanie po śladach 

ramek. 

2. Zabawa ruchowa https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w&t=59s 

3. Praca plastyczna – Wesoła wilga – wyprawka plastyczna, karta 18  

4. Zabawa z wykorzystaniem piosenki „ Wołanie wiosny” – (załącznik nr 8) 

5. Karta pracy, cz. 3, str. 66 – łączenie fragmentów obrazków 

6. Zabawa ruchowa – „Wypatrujemy wiosny przez lornetkę” (załącznik nr 9) 

7. Nauka krótkiego wierszyka o kwietniu – ( załącznik nr 10) 

 

Dzień 4. Powroty ptaków. 

1. Opowieść ruchowa przy muzyce „ Wiosna”  ( nagranie dowolnej muzyki 

instrumentalnej o pogodnym nastroju, np.:  

https://www.youtube.com/watch?v=4xRHcvPMnIY) – rodzic czyta – dziecko 

obrazuje tekst ruchem – (załącznik nr 11 ) 

2. Karta pracy, cz. 3, str. 67 – kończenie podanego rytmu, naklejanie zdjęć ptaków w 

odpowiednie miejsca. 

3. Zabawa ruchowa – „Szukamy słońca”  ćwiczenie dużych grup mięśniowych – 

(załącznik nr 12) 

4. Praca plastyczna – „ Wiosenne słońce” –( załącznik nr 13) 

5. Rozwiązywanie zagadek o ptakach –  można wydrukować zdjęcia ptaków, aby 

dziecko wskazało odpowiedni obrazek – (załącznik nr 14) 

6. Ćwiczenia gimnastyczne – powtórz ćwiczenia już wykonywane ☺ 

7. Karta pracy, cz. 3, str. 68 – kolorowanie tak samo jak we wzorze. 

 

                                                POWODZENIA ☺ 

                                           Do szybkiego zobaczenia !!!!!!!!!! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zn2ihUfMV_M
https://www.youtube.com/watch?v=VL7s-ENTyXo
https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=4xRHcvPMnIY


Załączniki do tematu – Wiosenne powroty: 

Załącznik nr 1: tekst piosenki pt. „ Wołanie wiosny” 

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! 

 

Załącznik nr 2: Opowiadanie 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 owadów na 



ziemi. - 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 kąta. 

Załącznik nr 3: Zabawa ruchowa – „ Powroty ptaków” 

Dziecko jest ptakiem. Wraca z Afryki, Azji, biega w różnych kierunkach z rozłożonymi na bok 

rękami, może być przy akompaniamencie lub przy muzyce.  Podczas przerwy w muzyce -  

przykuca i odpoczywa przed dalszą podróżą. Dźwięki instrumentu lub muzyki są sygnałem do 

dalszego biegu. 

Załącznik nr 4: Zabawa orientacyjno-porządkowa – „Ptaki – do gniazd!” 

Rodzic rozkłada w wyznaczonym miejscu ogrodu lub pokoju kolorowe krążki – gniazda. 

Dziecko jest ptakiem. Porusza się między krążkami – gniazdami. Kiedy usłyszy mocne 

Uderzenie/ klaśnięcie jak najszybciej przykuca w najbliższym gnieździe. Dwa uderzenia/ 

klaśnięcia są sygnałem do ponownego poruszania się. 

Załącznik nr 5: Ciekawostki 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 

Załącznik nr 6: Zabawa ruchowa – „ Bociany chodzą po łące” – z elementem równowagi   

Dziecko chodzi po dywanie z wysokim unoszeniem kolan, co pewien czas dziecko – bocian 

zatrzymuje się i staje na jednej nodze, rozkładając szeroko ramiona.  

Załącznik nr 7: Rozwiązywanie zadań metodą symulacji  

Dziecko dostaje 10 klocków (lub inne liczmany). Rodzic mówi zadanie, a dziecko stara się je 

rozwiązać, dokładając klocki lub je odkładając. 

1. 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 podają ich liczbę, odpowiadając na 

pytanie. 

2. 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? 

3. ( w ten sposób Rodzic zadaje dziecku dodatkowe zadania)  

 

Załącznik nr 8: Zabawa z wykorzystaniem piosenki „ Wołanie wiosny”  

                                                                    Dziecko: 

I. Dzisiaj w drodze do przedszkola        maszeruje w rytmie ćwierćnut, 

już zielone były pola, 

a bociany klekotały,                                 wykonuje zwrot do środka koła, wyciąga przed 

                                                                 siebie ręce, którymi naśladuje bocianie dzioby, 

                                                                 i miarowo nimi klaszcze, 

bo na łąkę przyleciały.                             opuszcza ręce i maszeruje w rytmie melodii 

                                                                   piosenki, 

Ref.: Zielona wiosenka nas woła,             dziecko podają rękę rodzicowi i razem          

                                                                  Wykonują obroty w lewą stronę, 

zielona panienka wesoła.                           wykonują obroty w prawą stronę, 

W oczy świeci nam złotym słońcem        zatrzymują się i klaszcze miarowo, 



 i rozrzuca kwiaty pachnące.                     naśladują rozrzucanie kwiatów. 

 

II. Na gałązkach pierwsze pąki,               w rytmie piosenki maszeruje 

a na pąkach pierwsze bąki. 

Żabki skaczą, a skowronek                    zatrzymuje się, i wykonuje miarowe podskoki                             

                                                               obunóż w miejscu, 

śpiewa jak srebrzysty dzwonek.            unosi ręce nad głowę i małymi krokami wykonuje 

                                                               obrót wokół siebie, 

Ref.: jak wyżej  

III. Na spacerze zobaczymy,               dziecko maszeruje w dowolnych kierunkach 

czy już nigdzie nie ma zimy. 

Teraz wiosna rządzić będzie,               dziecko maszeruje, równocześnie klaszcząc. 

 

z czego bardzo się cieszymy!                Dziecko zwracają się przodem do Rodzica. 

Ref.: jak wyżej  

 

Załącznik nr 9: Zabawa ruchowa – „ Wypatrujemy wiosny” ćwiczenia mięśni grzbietu 

Dziecko leży na brzuchu, łokcie ma wsparte o podłogę, dłonie zwinięte przy oczach i patrzy 

przez lornetkę. Co pewien czas unosi łokcie do góry.  

 

Załącznik nr 10: Wierszyk o kwietniu:  

Kwiecień nie czeka, bardzo się spieszy, 

aby na drzewach listki rozwiesić, 

pierwsze warzywa zasiać w ogrodzie, 

po czym z uśmiechem od nas odchodzi. 

 



Załącznik nr 11: Opowieść ruchowa przy muzyce „ Wiosna”  

Rodzic mówi:                                                             Dziecko: 

Wiosna wychodzi na spacer.                                     kładzie ręce na biodrach, maszeruje za R., 

Kiedy dotyka ziemi, topnieje śnieg i pojawiają        wykonuje przysiad, dotykając dłońmi                  

się kwiaty.                                                                 dywanu  

Trochę się zmęczyła. Przysiadła na starym              przechodzi do leżenia na plecach, 

pniu drzewa i postanowiła odpocząć. 

Głęboko oddycha, wciągając pachnące                    wciąga powietrze nosem, wypuszcza            

świeżą ziemią powietrze                                            ustami 

– Jak przyjemnie. Szkoda, że muszę iść                   wyciąga nogi przed siebie, rozsuwając     

    dalej. Zobaczę, co słychać w sadzie.                   lekko na boki; przeciąga się, unosząc ręce   

                                                                                 w górę, 

Wyczaruję liście na drzewach i zaproszę               wykonuje podskoki, obroty, wyciąga ręce             

 ptaki. Niech wypełnią swym śpiewem                  w górę  

okolicę. 

Muszę przeskoczyć strumyk, nie mocząc             wykonuje kilka podskoków obunóż w przód, 

sukni. 

Teraz posłucham jeszcze śpiewu ptaków.          przechodzi do lekkiego rozkroku, nie    

                                                                           odrywając nóg od podłogi; wykonuje skręty   

                                                                           tułowia, nadstawiając raz jedno ucho, raz     

                                                                         drugie ucho, 

Pora wracać do domu. Zanim to zrobię,          pozostaje w pozycji stojącej, kołysze rękami 

porozmawiam z drzewami.                               w dowolnych kierunkach, równocześnie   

                                                                          naśladując szum drzew (z różnym natężeniem). 

 



Załącznik nr 12: Zabawa ruchowa – „ Szukamy słońca”  - ćwiczenie dużych grup 

mięśniowych:  

Dziecko w siadzie skrzyżnym, ręce ma uniesione do góry, wykonuje skręty tułowia raz w lewo, 

raz w prawo – szuka słońca na niebie  

Załącznik nr 13. Praca plastyczna „ Wiosenne słońce” 

Proszę przygotować dziecku: żółty i pomarańczowy papier, kartkę  w kształcie słońca, klej. 

Zadaniem dziecka jest wydzieranie pasków – promyków słońca – z żółtego i z 

pomarańczowego papieru a następnie przyklejanie ich na kartce w kształcie słońca. Można 

dorysować oczy i buzię ☺ 

 

Załącznik nr 14: Zagadki o ptakach  

Pióra biało-czarne, 

buciki czerwone; 

uciekają przed nim żabki, 

bardzo przestraszone.  (bocian) 

Już po lesie kuka, 

gniazdka sobie szuka. 

Jak znajdzie, podrzuca jaja, 

niech inni je wygrzewają. (kukułka) 

Wiosną do nas przyleciała 

ta ptaszyna czarna, mała. 

Murować się nie uczyła, 

ale gniazdko ulepiła. (jaskółka) 

 

Śpiewa wysoko 

piosenki do słonka, 

głos ma podobny 

do drżenia dzwonka. (skowronek) 



 

 

 

 

 


