
DRODZY RODZICE, 

JEŚLI MACIE JAKIEŚ PYTANIA, TO ZAPRASZAM DO KONTAKTU: 

pp4muchomorki@gmail.com 

 

 

 

Środa, 15.04.2020 r.  

 

Temat tygodnia: Wiosenne powroty 

Temat dnia: Jajko i jego tajemnice 

 

Ranek: 

https://soundcloud.com/user-956760406/3-krakowiak-wiosenny-autor-i 

Słuchanie piosenki „Krakowiak wiosenny” 

  

Zaszumialy wody, popłynęły lody 

 

Wiosenka. Wiosenka, popłynęły lody 

 

Wiosenka. Wiosenka, popłynęły lody. 
 

Po zielonym lesie głos się ptaków niesie 

 

wiosenka, wiosenka, głos się ptaków niesie 

 

wiosenka, wiosenka, głos się ptaków niesie. 
 

  
 

Już kwitną na łące kwiatki woniejące 

 

wiosenka, wiosenka, kwiatki woniejące 

 

wiosenka, wiosenka, kwiatki woniejące. 

 

mailto:pp4muchomorki@gmail.com
https://soundcloud.com/user-956760406/3-krakowiak-wiosenny-autor-i


1 zajecie edukacyjne: 

Doświadczenie z jajkiem- zabawy badawcze 

 

Porównywanie jajek: surowego i gotowanego. Rodzic układa  na dwóch talerzykach 

jajka( na 1 ugotowane a na 2 surowe). Dz. dotyka jajek, potrząsa nimi, starając się 

porównać dźwięki jakie wydają. Wskazuje różnice. Rodzic wprowadza jajka w ruch 

obrotowy, dziecko obserwuje jajka i wskazuje to które się kręci szybciej, zastanawia 

się nad przyczyną. Następnie rodzic rozbija surowe jajko. Oddziela żółtko od białka. 

Prosi, aby dzieci powiedziały, z czego składa się jajko ( skorupka, białko, żółtko).  

Samodzielne doświadczenie z jajkiem.  

1. Dz. bada zachowanie surowego jajka w wodzie po dodaniu soli. Najpierw dziecko 

wlewa do słoika trochę wody, wkłada jajko, potem stopniowo dosypuje 10 łyżeczek 

soli, uzupełnia wodę, wlewając ją ostrożnie i obserwuje co się dzieje.  

2. Dz. bada, co dzieje się z jajkiem ugotowanym na twardo zanurzonym w wodzie z 

dodatkiem barwnika spożywczego lub zanurzonym w herbacie lub kawie. 

 

Karty pracy dla dzieci posiadających książki: 

 

Karta pracy,cz.4, nr 40 

Karta pracy,cz.4, nr 41 

Karta pracy,cz.4, nr 42 

Karta pracy,cz.4, nr 43 

 

 

2 zajęcie edukacyjne: 

Bocian - zajęcie plastyczne.  

 

Dzieci  sylwetę bociana wykleją kolorowymi kuleczkami z bibuły lub kolorują 

farbami (obraz na kolejnej stronie). 



 



Zajęcie popołudniowe: 

Układanie i przyklejanie na kartkę, pociętych na części zdjęć ptaków. 

 

 

 

 

 



Czwartek,16.04.2020r. 

 

Temat tygodnia: Wiosenne powroty 

Temat dnia: Ptasie gniazda 

 

Ranek: 

Rozwiązywanie zagadek o ptakach 

 

Po pniach drzew on skacze. 

Puka dziobem w korę. 

Pewnie gdy są chore, 

jest tych drzew doktorem. 

( Dzięcioł) 

Przybył z ciepłych krajów w czerwonych trzewikach. 

Gdy ujrzy go żabka, do wody umyka. 

(Bocian) 

 

Czarno-biały ptaszek lubi domy nasze. 

Przy oknie, na ścianie muruje mieszkanie 

z gliny, z własnej śliny, bez młotka i kielni, 

jak ten murarz dzielny. 

(Jaskółka) 

 

Barwne i krzykliwe ptaszę polubiło strony nasze. 

Wciąż wybiera się za morze, ale wybrać się nie może. 

( Sójka) 

 

Z bajek jest nam znana. 

Choć żyje w ciemności, 

pozostaje dla nas symbolem mądrości. 

(Sowa) 

 

 



1 Zajęcie edukacyjne: 

Poznajemy ptaki. Rozpoznawanie ptaków na obrazkach. Opisywanie 

charakterystycznych cech ptaków. Zielona książka s. 58-59. Dz. otwiera książkę, 

przygląda się uważnie ptakom przedstawionym na zdjęciach. Nazywa znane gatunki, 

opisuje wygląd ptaków, wskazuje na ich charakterystyczne cechy. Z pomocą rodzica 

czyta nazwy ptaków. Rodzic informuje dziecko iż wszystkie przedstawione na 

obrazkach ptaki znajdują się pod ochroną w Polsce.  

 

 

Obrazki  dla dzieci nie mających książek 

2 Zajęcie edukacyjne: 

Nauka piosenki Krakowiak wiosenny ( słowa i link znajdują się w dniu 15.04.2020) 

 

Karta pracy, cz. 4, nr 44 

Karta pracy, cz. 4, nr 45 

Karta pracy, cz.4, nr 46  

 

Zajęcie popołudniowe: 

Lepienie ptaków z plasteliny 

 

 



Piątek, 17.04.2020r. 

 

Temat tygodnia: Wiosenne powroty 

Temat dnia: Wiosenne ptaki 

 

Ranek: 

Zabawa z rymowanką: 

Na raz nogą tupiemy- dz. tupią 

Na dwa w ręce klaszczemy- dz. klaszczą 

Na trzy się kłaniamy- dz. kłaniają się 

Na cztery ręką machamy- dz. machają do siebie ręką 

Na pięć siadamy- dz. siada na dywanie  

 

1 zajęcie edukacyjne: (Rodzic czyta opowiadanie a dziecko naśladuje zaznaczone 

odgłosy) 

 Wizualizacja ,,Powracające ptaki’’ - wyobraź sobie, że jesteś ptaszkiem, który 

powraca z ciepłej Afryki gdzie spędził zimę. Kiedy się dowiedział, że u nas jest już 

wiosna, wybrał się w drogę, aby do nas powrócić. Leciał niewysoko. Przelatywał nad 

stadem lwów, z których jeden groźnie ryczał (dzieci otwierają buzię szeroko i 

udają ryczącego lwa). Nad rzeką ujrzał słonie, które pięknie, na wszystkie strony 

kręciły trąbami (dzieci złączonymi i wyciągniętymi do przodu ustami kręcą na 

wszystkie strony). Na drugim brzegu rzeki wylegiwały się cztery tłuste hipopotamy 

(dzieci nadymają policzki cztery razy). Wkrótce ptaszek doleciał do morza i 

usłyszał szum jego fal (szu, szu, szu, szu). Morze było głębokie i szerokie i leciał nad 

nim nasz ptaszek przez wiele godzin. Kiedy znalazł się nad lądem, przysiadł na 

chwilkę, aby się pożywić nasionkami (z buzi dzieci robią dziobek i lekko 

rozchylają środkową część ust, tworząc kółeczko). Po jedzeniu pięknie wyczyścił 

dziobek (języki czyszczą kąciki ust). Wiedział nasz ptaszek, że już jest niedaleko – 

przeleciał jeszcze nad pastwiskiem, gdzie brykały koniki (kląskanie) i minął w 

powietrzu wieżę Kościoła, gdzie głośno biły dzwony ( bim, bam, bim bam). Na 

polu, tuż przy jego rodzinnym lesie pracował traktor ( naśladujemy wargami 

dźwięk traktora). Jeszcze tylko kilka machnięć skrzydłami i już był przy swym 

rodzinnym gnieździe. Poczuł się szczęśliwy i radośnie zaśpiewał. 

 

 



2 Zajęcie edukacyjne: 

Ćwiczenia gimnastyczne z rodzicem : 

Przysiady wykonywane na zmianę, trzymając się za ręce 

brzuszki z klaśnięciem w dłonie 

chód bokiem, krokiem „odstawno-dostawnym” z ugiętymi kolanami 

przysiady z lekkim wyskokiem 

ćwiczenie- sprytne stopy- dz. wałkuje plastikową butelkę raz jedną stopą raz 

drugą, podnosi butelkę stopami do góry 

 

Przeprawa przez rzekę 

Wyobraźcie sobie, że przez Wasz pokój przepływa rzeka. Długi rwący potok rozciąga 

swoje brzegi od stołu, aż do kanapy lub od ściany do ściany, w zależności od 

rozkładu mieszkania. Musicie przejść na drugą stronę skacząc po kamieniach, ale tak, 

aby nie wpaść do wody. Czym są kamienie? Poduszkami jaśkami lub innymi 

kawałkami materiału. Rozłóżcie je na podłodze tak, aby przejście po nich nie było 

zbyt łatwe. I po każdym prawidłowym przedostaniu się na drugi brzeg zmieniajcie 

ustawienie. Oczywiście na trudniejsze. :) 

 

 

Karta pracy, cz.4, nr 47 

Karta pracy, cz.4, nr 48 

Karta pracy,  cz.4, nr 49 

 

W wolnej chwili zachęcam również do zrobienia kart pracy dotyczących Wielkanocy 

:) pozdrawiam serdecznie 

 



Karty pracy dla dzieci nie mających książek ( 4- latki) 

 

 



 



 


