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DZIEŃ 30.03.2020 

1. Słuchanie opowiadania Hanny Zdzitowieckiej pt. „ 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… 
- Ćwierk! 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. Miało 
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. 
 
 
Pytania pomocnicze do 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? 

  



 

 
 



 

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

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

ma ogon itp.). 

 Naśladowanie głosu bociana. 

 Wizualizacja – Jestem bocianem. 

Dzieci naśladują ruchem i głosem bociana, o którym opowiada N. 

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. 

 

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 . Jest ptakiem 

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

jaszczurkami, wężami, pisklętami i małymi zającami.  



 

 
Do kogo należą te pióra? Czy wiesz ? Może rodzice pomogą : 



 

Zajęcia 2. Ćwiczenia gimnastyczne 

Ćwiczymy z rodzicem lub rodzeństwem  

 

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. 

 

Rozwijanie umiejętności dzielenia przestrzeni z innymi przez ćwiczenia w parach: 

 z biernym partnerem, przeciwko partnerowi, razem z partnerem, ćwiczenia w grupie. 

Przesuwamy partnera – jedno dziecko z pary leży przodem, druga osoba– poprzez chwycenie 

go za nadgarstki – stara się je przesunąć; potem zamieniają się miejscami. 

 Dziecko w leżeniu tyłem; jedno osoba z pary chwyta partnera za kostki nóg i stara się go 

przesunąć; potem zamieniają się miejscami. 

Prowadzimy niewidomego – jedno dziecko zamyka oczy, druga osoba staje zwrócone twarzą 

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

a ono się temu poddaje. Potem zamieniają się rolami. 

Przekładamy naleśnik – jedno dziecko w leżeniu na brzuchu, przylega do podłoża; partner 

próbuje przewrócić je na drugą stronę; potem zamieniają się miejscami. 

 Wstajemy razem –  siedzimy tyłem do siebie, złączeni plecami; próbują razem wstać, nie 

odrywając się od siebie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dzień 31.03 .2020 
 

 Rozwiązywanie zadań tekstowych metodą symulacji. 

Dziecko dostaje klocki (lub inne liczmany).  

 Dziecko wybiera sobie10 klocków. 

 Rodzic podaje zadania, a dziecko stara się je rozwiązać, dokładając klocki lub je 

odkładając. 

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

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

Dzieci liczą klocki i podają ich liczbę, odpowiadając na pytanie. 

Dzieci układają działanie: 

7 + 3 = 10 

i odpowiadają na pytanie. 

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

Przejeżdżający samochód wystraszył je i wszystkie odleciały. (Odsuwają 8 klocków). 

 Ile gołębi pozostało na drzewie? 

Dzieci liczą pozostałe klocki i odpowiadają na pytanie. 

Dzieci układają działanie: 

8 – 8 = 0 

i odpowiadają na pytanie. 

W ten sposób dzieci rozwiązują podobne zadania. 



 

 



 

Pokoloruj czajkę według wzoru. Przeczytaj z rodzicem lub samodzielnie części jej ciała. 

 

 

 
 

 



 

Dzień 01.04.2020  
 

Zabawa relaksacyjna – Ptasie gniazdo. 

Klocki, poduszki, odtwarzacz CD, nagranie spokojnej melodii 

 

 Rodzic  wraz z dzieckiem buduje na środku sali gniazdo z koców i poduszek. Wszyscy 

siadają w gnieździe. Rodzic  prosi dziecko, aby wyobraziło sobie, że są pisklęciem. Przy 

nagraniu spokojnej melodii opowiada, co się zdarzyło. 

– Nasze przytulne, ciepłe gniazdo jest bardzo wysoko na drzewie i wiatr kołysze nim 

delikatnie. W gnieździe mieszkają mama bocianowa i małe bocianie pisklęta. Wiatr dmie 

coraz mocniej. Nagle gniazdo się przewraca, a wy, małe pisklęta, musicie rozłożyć skrzydełka 

i machać nimi, aby nie spaść na ziemię. Rozłoż szeroko ramiona i lataj po pokoju mówiąc: 

kle, kle, kle… dopóki nie naprawię gniazda i z powrotem ciędo niego nie przyprowadzę. 

(Rodzic  naprawia gniazdo i przyprowadza do niego  pisklę ). 

Rodzic  kontynuuje opowieść: – Teraz znów siedzimy w naszym ciepłym gniazdku i łagodnie 

się kołyszemy.Ojej, nadchodzi burza! Nagle nasze gniazdo znów się przewraca. Rozłóż 

skrzydełka i lataj po pokoju, powtarzając przy tym: kle, kle, kle… Mocno poruszaj swoimi 

skrzydełkami, aby stały się silne. Chcę naprawić gniazdo i zanieść do niego wszystkie 

pisklęta. Teraz znowu 

możemy wszyscy razem siedzieć w ciepłym domku. Widzę, że moje małe bocianki umieją już 

latać… Rozwińcie swoje skrzydełka, pofruńcie i przylećcie teraz do gniazda same. 

 

PIOSENKA NA TYDZIEŃ WIOSENNE POWROTY pt. „Nie śpijcie kiedy wiosna” 

Piosenkę znajdziemy: https://www.youtube.com/watch?v=l4OcX981Sww 

 

 

Połącz fragmenty obrazka znajdujące się na dole karty z odpowiednimi pustymi miejscami  na 

dużym obrazku 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

02.04.2020 

 

Bociankowa rodzinka 

Do wykonania pracy potrzebujemy: 

Płatki kosmetyczne, kolorowe kartki, nożyczki, klej 

 

 

 
 



 

 

Poniżej duga propozycja  

 
 

Zabawa -Wizualizacja  

– Jestem ptakiem. 

Dziecko leży z zamkniętymi oczami. Rodzic mówi: 

Wyobraź sobie, że jesteś ptakiem. Masz ciało pokryte miękkimi piórami i piękne skrzydła. 

Dzięki nim możesz fruwać! Powoli poruszasz skrzydłami i unosisz się w powietrzu, coraz 



 

wyżej i wyżej Ogrzewają cię promienie słońca. Dziwne uczucie widzieć świat z tej wysokości. 

Mijasz pola, las,łąki i jezioro. Ludzie widziani z tej wysokości są mali, maleńcy. Ta swoboda i 

wolność, które czujesz się wspaniałe. Nadchodzi noc. Szukasz, jak inne ptaki, schronienia. 

Siedzisz na gałęzi, chowasz dziób pod skrzydła i… zasypiasz. Jest ranek. Otulają cię ciepłe 

promyki słońca. Budzisz się spokojny, szczęśliwy i znowu wzbijasz się w niebo i fruwasz nad 

swoim domem, przedszkolem, 

placem zabaw. Pomyśl, czy bycie ptakiem jest miłe. 

Potem dziecko otwiera oczy. 

Czy  chciałbyś być ptakiem? Jakim? 

 

Ćwiczenia słuchu fonematycznego – Co to za ptak? 

Rodzic podaje głoski, a dziecko wymyśla nazwy ptaków rozpoczynające się tymi głoskami. 

Np. a – albatros; b – bocian; d – dudek; g – gawron; j – jemiołuszka; k – kukułka; m – mewa; 

o – orzeł; p – pliszka; r – raniuszek; s – sowa; w – wrona. 

 

03.04.2020 

Rozwiązywanie zagadek o ptakach. 

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) 

 Odkrywanie litery j: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. 

 

 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…). 

 Budowanie schematu słowa jajka. 

 

Białe kartoniki dla dziecka 

Dzieci układają tyle kartoników, ile sylab słyszą w słowie jajka. Rozsuwają kartoniki, 

wymawiając głośno sylaby. Następnie układają tyle kartoników, z ilu głosek składa 

się słowo; wymawiają głośno głoski, dotykając kartoników. 

Budowanie schematu słowa Jagoda. 

Dzieci dzielą słowo Jagoda na sylaby, a potem 

na głoski. Układają z kartoników schemat imienia. 

 Budowanie modeli słów: jajka, Jagoda. 

Czerwone kartoniki i niebieskie 

Dziecko  głośno dzieli słowa: jajka, Jagoda, na głoski. 

Wymawia głoskę j: 

długo: jjjyyyy… 

krótko: j, j, j, j… 

Głoska j jest spółgłoską i oznaczamy ją na niebiesko. 

Pod schematami słów dzieci zaznaczają miejsca głoski j niebieskimi kartonikami. 

Czerwonymi kartonikami zaznaczają miejsca samogłosek w słowach: jajka, Jagoda. 

Pozostałe miejsca zaznaczają na niebiesko– to spółgłoski. Porównują liczbę samogłosek 

i spółgłosek w słowach: jajka, Jagoda 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

1. Karty pracy – zabawy z sylabami 
 Dziecko próbuje odczytać sylaby, oraz całe słowa. 

 
 

 

 



 

 

Opowieść ruchowa przy muzyce  

 
Nagranie dowolnej muzyki instrumentalnej o pogodnym charakterze 

 Dzieci starają się obrazować 

tekst ruchem. 

Rodzic mówi:                                                                              Dziecko: 

Wiosna wychodzi na spacer.                                           kładzie ręce na biodrach, maszeruje  

Kiedy dotyka ziemi, topnieje śnieg i pojawiają            wykonuje przysiady, dotykając dywanu 

się kwiaty. 

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, wyciąga nogi przed siebie,  

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

dalej. Zobaczę, co słychać w sadzie.                           unosi ręce w górę, przeciąga się 

                             

Wyczaruję liście na drzewach i zaproszę                  wykonują podskoki w przód 

ptaki. Niech wypełnią swym śpiewem 

okolicę. 

Muszę przeskoczyć strumyk, nie mocząc                 

sukni. 

Teraz posłucham jeszcze śpiewu ptaków.                  przechodzą do lekkiego rozkroku,                                                              

Pora wracać do domu. Zanim to zrobię, 

porozmawiam z drzewami. 

pozostają w pozycji stojącej, kołyszą rękami 

w dowolnych kierunkach, równocześnie naśladując 

szum drzew (z różnym natężeniem) 

 

 

dodatkowe zadania dla chętnych  



 

Przeczytaj z rodzicem lub samodzielnie nazwy ptaków. Odszukaj w drugim i w trzecim 

rzędzie takie same wyrazy. Pokoloruj pola, na których się znajdują, tak samo jak tak samo jak 

pola z wyrazami we wzorach   

 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 


