
 
                               

                              

W tygodniu po Świętach Wielkanocnych zapraszamy RODZICÓW i DZIECI 

 do dalszej zabawy pod hasłem „Wiosenne powroty”. 
                                                                         

Nasze propozycje: 
 
                                       ŚRODA – 15.04.2020 
 

I 1. Zabawa  „Szukamy ptaków”- dziecko ogląda z rodzicem czasopisma lub albumy z ptakami.      

        Rozpoznaje i nazywa znane gatunki ptaków. Rodzic czyta dziecku ciekawostki na temat ptaków. 

 
 

 

     2.  Ćwiczenia poranne 

      Pomoce: pluszak. 

   * Zabawa orientacyjno - porządkowa "Słońce - deszcz". 

       Na hasło "słońce świeci"- dziecko biega, na hasło "deszcz pada" dziecko robi przysiad. 

   * Ćwiczenie tułowia - "Witamy powracające ptaki". 

      Dziecko siada w siadzie skrzyżnym. Przed sobą kładzie pluszaka. Dłonie splata z tyłu. Na     

     "raz" - stara się dotknąć czołem pluszaka – „wita ptaki wracające z ciepłych krajów", na    

     "dwa" - prostuje się, podnosi głowę do góry - rozgląda się, czy widać "nadlatujące ptaki". 

   * Zabawa ruchowa z elementem równowagi - "Czapla". 

    Dziecko spaceruje, wysoko unosząc nogi. Na hasło: "Czapla" - staje na jednej nodze,  

      a drugą, ugiętą w kolanie, podnosi do góry i stara się utrzymać równowagę. 

   * Zabawa ruchowa z elementem skoku i podskoku - "Szpak na trawie". 

      Dziecko - szpak, porusza się ze złączonymi stopami. Skacze lekko, cicho, sprężyście. Na       

      sygnał rodzica, dziecko zatrzymuje się, wykonuje siad skulny i "pije" wodę. 

   * Ćwiczenie uspokajające. 

      Dziecko maszeruje z pluszakiem na głowie. Na "raz" - klaszcze w dłonie.     

     

KRASNOLUDKI 



   II 1. Opowiadanie „Ptaki” M. Strękowskiej-Zaremby.  Dziecko słucha opowiadania czytanego przez 

rodzica. 

        Pewnego razu zadzwoniła babcia, która mieszka na wsi. Powiedziała, że upiekła    

   ulubione ciasteczka Ady. 

  - Przyjedziecie do nas? - zapytała. 

  - No pewnie! - zapewniła Ada i tak namawiała rodziców, aż zgodzili się na wspólny wyjazd. 

  - Gdzie ciasteczka? - zapytała, gdy tylko zobaczyła babcię. 

  Olek nie był smakoszem ciasteczek, za to lubił towarzystwo dziadka. Odnalazł go w sadzie obok   

  domu. Dziadek obserwował niebo przez lornetkę. Olek podniósł głowę do góry.  

  W oddali zobaczył jakieś drobne punkciki.  

  - Bociany wracają. Co za widok! - dziadek uśmiechnął się promiennie. 

  - Naprawdę?! - Olek rzucił się biegiem do samochodu po swoja lornetkę. Po chwili był już  

z powrotem. 

  - Zdążyłem?! - Jeszcze je widać?! - pytał zdyszany. 

  Musicie wiedzieć, że lornetki przybliżają i powiększają obraz, więc widok był niezwykły. Olek tak 

zagapił się w niebo, że nie zauważył Ady, która przybiegła za nim z własną malutką lornetką. 

Patrzył na szybujące po niebie bociany. Widział ich rozłożone skrzydła, długie, wyciągnięte szyje, 

czerwone dzioby, a gdy poprawił ostrość, zobaczył nawet pojedyncze pióra w ogonach. Ptaki 

prawie nie poruszały skrzydłami, a jednak sunęły po niebie jak papierowe samoloty albo małe 

szybowce niesione wiatrem. 

  - Też chciałbym tak latać. Szkoda, że nie mam skrzydeł - westchnął Olek. 

  Dziadek się uśmiechnął. - Ptaki mogą latać nie tylko dzięki skrzydłom. Ich waga też jest ważna. 

Są lżejsze niż my, bo mają lekkie dzioby, nieduże głowy i nie posiadają zębów. 

  Na niebie było tłoczno jak na autostradzie. Nie tylko bociany wracały do domu na wiosnę. 

Leciały szpaki, pliszki i zięby. Jedne szybko trzepotały skrzydełkami, inne machały nimi tylko od 

czasu do czasu. 

  - Mógłbym na nie patrzeć bez końca. Żałuję, że tak późno poświęciłem się obserwowaniu 

przyrody. 

  Wierzcie mi, że jest to wyjątkowa przyjemność - mówił dziadek. - Nawet nie wiecie, co robią 

zwierzęta, gdy sądzą, że nikt ich nie widzi. Takich zabaw, psot i tańców nigdzie nie zobaczycie. 

Olka najbardziej zainteresowały zwierzęce psoty. 

  - Pokażesz nam te psoty? - spytał. 

 - Oczywiście, wybierzemy się do lasu jutro z samego rana. Babcia pomoże nam przygotować 

kanapki i termos z ciepła herbatą. Zabierzemy też mapę terenu i to, co najważniejsze dla 

obserwatorów przyrody...- dziadek spojrzał pytająco na wnuki. 

 - Ciasteczka! - wykrzyknęła Ada. 

 Olek popatrzył na siostrę z politowaniem. - Lornetki - poprawił ją. 

 Ich głosy wywabiły z domu tatę. Spojrzał w niebo na szybujące ptaki i westchnął, podobnie jak 

wcześniej Olek: 

 - Chciałbym latać jak ptaki. 

 - Lepiej nie. Musiałbyś wyrwać wszystkie zęby, a i tak byłbyś za ciężki - zauważył Olek. 

 - Głowę też masz za dużą - dodała Ada. 

 - Nie mówiąc o braku skrzydeł - dorzucił rozbawiony dziadek. 

  Rozmowa na temat opowiadania. Rodzic zadaje pytania dziecku: 

  - Co robią ptaki wiosną? 

  - Jak wygląda bocian? 



  - Dlaczego ptaki potrafią latać, a ludzie nie potrafią? 

  - Kto to jest ornitolog? - pojęcie wyjaśnia rodzic.  

  Zabawa ruchowa  „Bocian i wrona".  

  Dziecko maszeruje w różnych kierunkach. Kiedy rodzic poda hasło: "Bocian", dziecko staje na jednej 

nodze, wyciąga przed siebie wyprostowane ręce, tworząc długi dziób i mówi: kle, kle, kle. Na hasło: 

"Wrona" – dziecko wykonuje przysiad i mówi: kra, kra, kra. 

 

  KARTA PRACY (5-LATKI): cz.4, nr 40, 41, 42, 43. 

 

KARTA PRACY (4latki)  https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/Bocian-1.pdf 

 

  2. Ćwiczenia gimnastyczne 

  Pomoce: piłka. 

  * Toczenie piłki do rodzica. 

    Dziecko leży na brzuchu, trzymając piłkę w dłoniach przed sobą. Rodzic siedzi na piętach około 

     2  metrów przed dzieckiem, przodem do niego. Pierwsze dziecko podnosi łokcie nad podłogę  

     i  odepchnięciem toczy piłkę do rodzica. 

  * Podanie piłki bokiem. 

     Dziecko i rodzic siedzą z nogami wyprostowanymi w rozkroku, tyłem do siebie. Dziecko trzyma piłkę  

    w dłoniach. W parze z rodzicem wykonuje skręt tułowia-dziecko w prawo, rodzic w lewo,  

      z  przekazaniem piłki rodzicowi. Następnie wykonują skręt tułowia w przeciwną stronę z ponownym   

     przekazaniem piłki. 

  * Rzucanie i łapanie piłki. 

     Dziecko chodzi z piłką w dłoniach. Podrzuca piłkę w górę i stara się ją złapać. 

  * Podanie piłki dołem i górą. 

     Dziecko z rodzicem stoją do siebie tyłem w rozkroku. Dziecko trzyma w dłoniach piłkę. Unosi ręce  

     w górę,  przekazując piłkę do rąk rodzica. Następnie wykonują skłon tułowia w przód, przekazując 

piłkę    

     między nogami. 

  * Żuk toczący kulkę. 

     Dziecko chodzi na czworakach, popychając piłkę głową. Piłka powinna być popychana czołem. 

  * Podskoki z piłką trzymaną między kolanami. 

     Dziecko stoi z piłką trzymaną między kolanami. Utrzymując piłkę między kolanami, podskokami   

     przesuwa się do przodu. 

    

 

  III „Co to za ptak?" - składanie zdjęcia ptaka w całość. 

  Pomoce: pocięte na części zdjęcia ptaka, kartka, klej. 

  Sposób wykonania: Rodzic przygotowuje dziecku zdjęcie ptaka pociętego na części. Dziecko składa    

 zdjęcie ptaka w całość. Przykleja pocięte części na kartkę. 

 

  Zabawa ruchowa  „Bocian". 

  Dziecko wyciąga ręce przed siebie. Na sygnał rodzica, naśladuje ruchy bocianiego dzioba i mówi 

powoli  

  lub szybko: "kle, kle".  

                       CZWARTEK – 16.04.2020 
 

 I 1. Opowiadanie „Wróbelek". 

 Pomoce: kartka, kredki 

 "O czym myśli wróbelek?" - swobodna wypowiedź dziecka. 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/Bocian-1.pdf


Dziecko zastanawia się, o czym może myśleć siedzący na gałęzi wróbelek. Rodzic proponuje dziecku 

wspólne ułożenie opowiadania o wróbelku. Mówi pierwsze zdanie, np. W pewnym ogrodzie 

przedszkolnym w budce lęgowej zamieszkał wróbelek. Dziecko kontynuuje opowieść. Rodzic 

zapisuje zdania na kartce. Dziecko nadaje tytuł swojemu opowiadaniu. Wykonuje do niego ilustracje. Z 

pomocą rodzica dziecko tworzy swoją książeczkę. 

Zabawa ruchowa „Wróbelek". 

Dziecko podskakuje na dwóch nogach jak wróbelek. 

 

II 1. Wiersz „Ptaszek opowiada" K.Datkun-Czerniak. 
      Dziecko słucha wiersza czytanego przez rodzica.  

 Zielenią się listki                                                      Ile przebył gór i mórz, 

 na smukłej topoli                                                     aby wreszcie wrócić już.  

 i ptaszek tam śpiewa.                                              Bo tu jego dom, 

 Opowiada listkom                                                    tu kochane drzewa, 

 o swojej wędrówce:                                                  wśród gałęzi tutaj  

 co widział, co słyszał                                               najpiękniej się śpiewa! 

 w obcych krajach, hen!       

 Rozmowa na temat wiersza: 

 - O czym ptaszek opowiadał listkom? 

 - Dlaczego ptaki do nas wracają? 

 - Gdzie zimują ptaki? 

 - Jaką drogę pokonują ptaki podczas wiosennych podróży? 

 - Jaką rolę odgrywają ptaki w życiu człowieka? 

 Praca z książką (5-latki): s.58 - 59 

 Dziecko przygląda się uważnie w książce ptakom przedstawionym na zdjęciach. Nazywa znane gatunki. 

 Opisuje wygląd ptaków, wskazując ich charakterystyczne cechy. Kierując się kształtem dzioba, 

wymienia 

 rodzaj pożywienia ptaków. Rodzic informuje dziecko, że wszystkie przedstawione na obrazkach ptaki 

znajdują się pod ochroną. Wyjaśnia co to znaczy. 

 

 Zabawa ruchowa: „Ptaki do gniazd". 

 Dziecko wyznacza miejsce, które będzie jego "gniazdem". Na sygnał rodzica, dziecko biega. Kiedy 

rodzic powie "ptaki do gniazd", dziecko biegnie do swojego gniazda. 

 

  

KARTA PRACY (5-latki): cz.4, nr 44, 45, 46. 

KARTA PRACY (4latki) http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/01/PTAKII7.jpg 

2. "Bocian w locie" - praca plastyczna. 

    Pomoce: bibuła w kolorze czarnym, czerwonym, białym, klej , niebieska kartka, papier kolorowy, 

nożyczki. 

 Sposób wykonania: (5-latki) Rodzic pyta dziecko "jak wygląda bocian?". Pokazuje dziecku obrazek 

bociana. Pomaga dziecku narysować na niebieskiej kartce, sylwetę lecącego bociana. Następnie dziecko 

formuje z bibuły małe kulki i wypełnia nimi wnętrze sylwety bociana - czerwone kulki na nogi i dziób, 

czarne na skrzydła, białe na pozostałą część bociana. Z kolorowego papieru dziecko wycina paski  

i przykleja na niebieskiej kartce, tworząc ramkę. Dorysowuje np. słońce, trawę. 

 

Sposób wykonania: (4-latki) Rodzic pokazuje dziecku obrazek bociana. Rysuje sylwetę lecącego bociana 

na niebieskiej lub białej kartce. Dziecko koloruje bociana kredkami lub maluje farbami.  

http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/01/PTAKII7.jpg


Pomoce: niebieska lub biała kartka, kredki, farby, pędzelek. 

 

 Zabawa ruchowa: „Ptaszek fruwa". 
 Dziecko "fruwa" jak ptaszek. Na sygnał rodzica zatrzymuje się w miejscu -stoi w bezruchu. 

III "Budka lęgowa" - zabawy konstrukcyjne. 

     Pomoce: klocki różnego typu.  

     Dziecko buduje z klocków budkę lęgową dla ptaka. Podaje nazwę ptaka, dla którego zbudowało 

budkę. 

 Ćwiczenia oddechowe 

 Pomoce: piórko lub wata. 

 Dziecko podrzuca piórko lub watę do góry i za pomocą wydychanego powietrza próbuje utrzymać je jak  

 najdłużej w górze. Następnie kładzie się na dywanie na brzuchu, umieszcza piórko przed sobą i stara się  

 dmuchać na nie jak najmocniej. 

                         PIĄTEK – 17.04.2020 
 

I 1. "Magiczny trójkąt" - przekształcanie trójkąta. 

       Pomoce: trójkąt narysowany w środkowej części kartki, kredki. 

Sposób wykonania: Rodzic rysuje trójkąt w środkowej części kartki. Dziecko wykorzystuje narysowany 

na kartce trójkąt do stworzenia sylwety ptaka. Dorysowuje brakujące elementy, wypełniając nimi całą 

powierzchnię kartki. Koloruje rysunek. 

 

Zabawa ruchowa: „Ptaszki jedzą" 

Dziecko "fruwa" jak ptaszek. Na sygnał rodzica, dziecko robi przysiad i naśladuje ptaszka jedzącego 

ziarenka. 

II 1. „Ptaki" - zajęcia matematyczne. 
* Określanie położenia ptaków na drzewie. Liczenie ptaków. 

Rodzic przygotowuje sylwetę drzewa z kilkoma gałęziami po obu stronach oraz zdjęcia różnych ptaków 

np. szpak, bocian, kukułka, skowronek, wróbel, wrona itp. Sylwetę drzewa umieszcza na płaskiej 

powierzchni, a zdjęcia  ptaków obok drzewa. Dziecko wybiera jedno ze zdjęć i umieszcza na dowolnej 

gałęzi. Próbuje z pomocą rodzica podać nazwę ptaka. Kiedy wszystkie zdjęcia ptaków zostaną 

umieszczone na drzewie, rodzic zadaje dziecku pytania, np.: 

- Na której gałęzi znajduje się skowronek? 

- Ile ptaków siedzi na drzewie? 

- Ile ptaków siedzi na drugiej gałęzi? itp. 

 

 

* „Ptasi koncert" - liczenie dźwięków jakie wydawają ptaki. 

Rodzic przygotowuje kartoniki z różną liczbą kropek (od 1 do 6). Ustala z dzieckiem jakie dźwięki 

wydawają ptaki, np. wróbel - ćwir, kukułka - ku-ku, bocian - kle, wrona - kra, skowronek - prrrit, jaskółka 

- kwilit itd. Rodzic podnosi kartonik z kropkami. Dziecko wydaje tyle odgłosów, ile wskazuje liczba na 

kartoniku. 

 

Zabawa ruchowa: „Posłuchaj, policz, wykonaj". 
Rodzic wypowiada nazwy ptaków np.: bocian, kukułka, wróbel, skowronek, wrona itd. Dziecko dzieli 

nazwę ptaka na  

sylaby. Wykonuje tyle podskoków ile było sylab w nazwie ptaka. 

KARTA PRACY (5-latki): cz.4, nr 47, 48, 49. 

 

KARTA PRACY (4latki)  http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2016/12/kpatki4.jpg 

http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2016/12/kpatki4.jpg


 

2. „Album ptaków" - zajęcia plastyczne. 
Pomoce: białe kartki z bloku technicznego lub rysunkowego, kredki, kolorowe flamastry, dziurkacz, 

wstążeczka. 

Sposób wykonania: Rodzic proponuje dziecku wykonanie albumu ptaków. Dziecko rysuje na kartkach 

ptaki, które poznało wcześniej podczas zabaw z rodzicem. Rodzic pomaga dziecku zrobić album. 

Dziurkuje kartki i związuje je wstążeczką. 

 

Zabawa ruchowa: „Jaskółka". 

Dziecko biega w pomieszczeniu. Na sygnał rodzica, dziecko "zamienia się" w jaskółkę - staje na jednej 

nodze, drugą nogę wyprostowaną wysuwa do tyłu, ręce wznosi w bok, ciało pochyla do przodu. 

 

III "Ptaki" - lepienie z plasteliny. 

Pomoce: plastelina, małe kolorowe piórka lub inny materiał, brystol, nożyczki. 

Sposób wykonania: Dziecko lepi z plasteliny sylwetę dowolnego ptaka. Ozdabia ją kolorowymi piórkami 

lub innym materiałem. Wycina z brystolu kwadrat, prostokąt lub koło na podstawkę. Umieszcza na niej 

ptaka. 

 

Zabawa ruchowa: „Podskoki wróbelka". 

Rodzic wyznacza dziecku linię. Na hasło: „wróbelek", dziecko wykonuje małe poskoki obunóż do 

wyznaczonej linii i z powrotem. 

      
                     Kochane dzieci! Oto jak wygląda nasza hodowla w zielonym ogródku: 

          Hodowla rzeżuchy:                                                                                                    Hodowla cebuli: 

 

                                            

A jak wygląda Wasz domowy zielony ogródek? Możecie przesyłać zdjęcia na adres e-mail: pp4ol@interka.pl 

Chętnie zobaczymy również fotki jak się bawicie w domu, jak wykonujecie zadania, które zamieszczamy na stronie 

naszej grupy, itp. Zdjęcia będą zamieszczane w galerii. Natomiast jeśli będziecie mieli jakieś pytania to zapraszamy 

do kontaktu na ten adres e-mailowy: krasnoludkipp4@gmail.com 

                                    SERDECZNIE  WAS  POZDRAWIAMY    

mailto:pp4ol@interka.pl
mailto:krasnoludkipp4@gmail.com

