
 

Temat: WIOSENNE POWROTY 

 

30.03  

poniedziałek 

31.03 

wtorek 

1.04 

środa 

2.04 

czwartek 

3.04 

piątek 

mowa 

 

słuchanie opowiadania 

Hanny Zdzitowieckiej 

„Gdzie budować gniazdo?” 

(opowiadanie poniżej) 

 

Karta pracy- posłuchaj 

nazw ptaków. Obejrzyj ich 

gniazda. Czym się różnią 

gniazda, a w czym są 

podobne? 

(karta pracy-poniżej) 

 

plastyka 

 

praca plastyczna 

„Wiosenne 

słońce”- 

wydzieranie koła i 

pasków 

promyków słońca 

z żółtego i 

pomarańczowego 

papieru- 

przyklejanie ich 

na kartce w 

kształcie słońca. 

Przygotuj: 

*Kartki w kolorze 

żółtym i 

pomarańczowym 

*klej 

(Słońce do 

wydruku poniżej) 

mowa 

 

Opowiadanie Cz. 

Janczarskiego 

,,List od bociana”. 
(opowiadanie 

poniżej) 

Muzyka 

 

Rodzinne słuchanie 

i nauka piosenki o 

tematyce 

wiosennej: 

„Maszeruje 

wiosna” (kto umie 

ten śpiewa) 
https://www.youtub
e.com/watch?v=LFPt
hrmErcY&list=PLo_X
HxymHHYGhhNe9JYT
Nmz4zeGodWDFw&i

ndex=3 

zestaw 

zabaw 

ruchowych 

 

http://zdrowo

isportowo.ed

u.pl/materialy

/ 

(cały tydzień, 

wyboru 

zabaw 

dokonuje 

rodzic) 

 

zestaw zabaw/ ćwiczeń 

ruchowych 

 

http://zdrowoisportowo.edu.

pl/materialy/ 

(cały tydzień, wyboru 

zabaw dokonuje rodzic) 

Muzyka 

Rodzinne 

słuchanie i nauka 

piosenki o 

tematyce 

wiosennej: 

„Maszeruje 

wiosna” (kto umie 

ten śpiewa) 
https://www.youtu
be.com/watch?v=LF
PthrmErcY&list=PLo
_XHxymHHYGhhNe
9JYTNmz4zeGodWD
Fw&index=3 

zestaw zabaw/ 

ćwiczeń  

ruchowych 

 

http://zdrowoispo

rtowo.edu.pl/mat

erialy/ 

(cały tydzień, 

wyboru zabaw 

dokonuje rodzic) 

matematyka 

Policz i narysuj: 
http://przedszkolank
owo.pl/wp-
content/uploads/201
7/03/wiosna4.jpg 
 
Połącz w pary: 
http://przedszkolank
owo.pl/wp-
content/uploads/201
7/03/wiosna6.jpg 
 
 
 
 
Zgadnij, gdzie jest –
quiz? 
http://portal.scholari
s.pl/resources/run/id
/112661 
 
Policz i połącz  
 (obrazek poniżej-
biedronki)  
 
 
 

 

plastyka 

 

Malowanie 

lub 

kolorowanie 

„Bociana” 

(ilustracja 

poniżej) 

  

Przygotuj: 

*kredki lub 

farby 

 

https://www.przedszkolekowala.pl/wp-content/uploads/2020/03/Opowiadanie-Cz.-Janczarskiego-List-od-bociana..docx
https://www.przedszkolekowala.pl/wp-content/uploads/2020/03/Opowiadanie-Cz.-Janczarskiego-List-od-bociana..docx
https://www.przedszkolekowala.pl/wp-content/uploads/2020/03/Opowiadanie-Cz.-Janczarskiego-List-od-bociana..docx
https://www.youtube.com/watch?v=LFPthrmErcY&list=PLo_XHxymHHYGhhNe9JYTNmz4zeGodWDFw&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=LFPthrmErcY&list=PLo_XHxymHHYGhhNe9JYTNmz4zeGodWDFw&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=LFPthrmErcY&list=PLo_XHxymHHYGhhNe9JYTNmz4zeGodWDFw&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=LFPthrmErcY&list=PLo_XHxymHHYGhhNe9JYTNmz4zeGodWDFw&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=LFPthrmErcY&list=PLo_XHxymHHYGhhNe9JYTNmz4zeGodWDFw&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=LFPthrmErcY&list=PLo_XHxymHHYGhhNe9JYTNmz4zeGodWDFw&index=3
http://zdrowoisportowo.edu.pl/materialy/
http://zdrowoisportowo.edu.pl/materialy/
http://zdrowoisportowo.edu.pl/materialy/
http://zdrowoisportowo.edu.pl/materialy/
http://zdrowoisportowo.edu.pl/materialy/
http://zdrowoisportowo.edu.pl/materialy/
https://www.youtube.com/watch?v=LFPthrmErcY&list=PLo_XHxymHHYGhhNe9JYTNmz4zeGodWDFw&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=LFPthrmErcY&list=PLo_XHxymHHYGhhNe9JYTNmz4zeGodWDFw&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=LFPthrmErcY&list=PLo_XHxymHHYGhhNe9JYTNmz4zeGodWDFw&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=LFPthrmErcY&list=PLo_XHxymHHYGhhNe9JYTNmz4zeGodWDFw&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=LFPthrmErcY&list=PLo_XHxymHHYGhhNe9JYTNmz4zeGodWDFw&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=LFPthrmErcY&list=PLo_XHxymHHYGhhNe9JYTNmz4zeGodWDFw&index=3
http://zdrowoisportowo.edu.pl/materialy/
http://zdrowoisportowo.edu.pl/materialy/
http://zdrowoisportowo.edu.pl/materialy/
http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/wiosna4.jpg
http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/wiosna4.jpg
http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/wiosna4.jpg
http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/wiosna4.jpg
http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/wiosna6.jpg
http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/wiosna6.jpg
http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/wiosna6.jpg
http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/wiosna6.jpg
http://portal.scholaris.pl/resources/run/id/112661
http://portal.scholaris.pl/resources/run/id/112661
http://portal.scholaris.pl/resources/run/id/112661


INNE DZIAŁANIA 

 

 

 

https://panimonia.pl/2020/03/16/w-co-sie-
bawic-w-domu-najlepsze-pomysly/ 

 
https://panimonia.pl/2018/02/01/cwiczyc-

mala-motoryke-zabawe/ 

Warsztaty 

eksperymentalne 

Malowanie na mleku 

 

Warsztaty eksperymentalne 

Tańczący olej 

 

 

Poniedziałek- Mowa 

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 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.  

Rozmowa na temat 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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://panimonia.pl/2020/03/16/w-co-sie-bawic-w-domu-najlepsze-pomysly/
https://panimonia.pl/2020/03/16/w-co-sie-bawic-w-domu-najlepsze-pomysly/
https://panimonia.pl/2018/02/01/cwiczyc-mala-motoryke-zabawe/
https://panimonia.pl/2018/02/01/cwiczyc-mala-motoryke-zabawe/


Karta pracy 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wtorek i czwartek- Muzyka 

 

 „Maszeruje wiosna” 

Tam daleko, gdzie wysoka sosna 

maszeruje drogą mała wiosna 

ma spódniczkę mini, sznurowane butki 

i jeden warkoczyk krótki. 

 

Maszeruje wiosna a ptaki wokoło 

lecą i świergoczą głośno i wesoło 

Maszeruje wiosna, w ręku trzyma kwiat 

gdy go w górę wznosi - zielenieje świat. 

 

Nosi wiosna dżinsową kurteczkę, 

na ramieniu małą torebeczkę 

chętnie żuje gumę i robi balony 

a z nich każdy jest zielony. 

 

Maszeruje wiosna a ptaki wokoło 

lecą i świergoczą głośno i wesoło 

Maszeruje wiosna, w ręku trzyma kwiat 

gdy go w górę wznosi - zielenieje świat. 

 

Wiosno, wiosno, nie zapomnij o nas 

każda trawka chce już być zielona 

Gdybyś zapomniała, inną drogą poszła 

zima by została mroźna. 

 

Maszeruje wiosna a ptaki wokoło 

lecą i świergoczą głośno i wesoło 

Maszeruje wiosna, w ręku trzyma kwiat 

gdy go w górę wznosi - zielenieje świat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wtorek- Plastyka 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Środa-mowa 

Opowiadanie Cz. Janczarskiego  ,,List od bociana’’. 

Wielka niespodzianka spotkała dziś Uszatka. 

Przyszedł z rana listonosz. 

-Czy tu mieszka Miś Uszatek? –zapytał. 

Niedźwiadek właśnie kończył jeść śniadanie. Odwrócił się szybko na krzesełku. 

Łyżeczka wysunęła się mu z łapki i upadła na podłogę.  

Listonosz powiedział: 

-Podnieś łyżeczkę, Misiu, i uśmiechnij się. Przyniosłem dla ciebie bardzo miły liścik z 

Ciepłych Krajów od pana Bociana. 

Wyjął listonosz z torby kolorową pocztówkę i wręczył ją niedźwiadkowi. 

-Dziękuję… –szepnął Miś i natychmiast wybiegł na podwórko. 

-Zajączku, Koguciku, Kruczku! –zawołał. 

Nadbiegli przyjaciele. 

-Co się stało? Co się stało? 

-Posłuchajcie… –powiedział tajemniczo Uszatek i przeczytał list: 

„Kochany Uszatku! Wróbelki napisały do mnie, że mieszkasz na naszym podwórku. 

Bardzo chciałbym Ciebie poznać. Za kilka dni przylecę do Was z Ciepłych Krajów. 

Ładnie tu jest i dobrze mi tu. Tęsknię jednak do swojego gniazda. Wysyłam ci 

kolorową fotografię, którą zrobił mi pewien podróżnik. Stoję pod palmą kokosową. 

Na palmie siedzi małpka. A tam dalej siedzi wielbłąd. Pozdrów Jacka, Zosię, Kruczka 

i Zajączka. Całuję Ciebie 

Bocian Długonogi”. 

Długo przyglądali się przyjaciele fotografii. Miś powiedział: 

-Mówię wam: dostaniemy na pewno od Bociana w podwórku orzech kokosowy albo 

banany… 

 

 

 

 

 



Proszę aby dzieci odgadły, które ptaki to  bociany: 

 

 

 

 

 



 

 

Czwartek- Matematyka 

 

 

 

 



Piątek-plastyka 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Propozycje ciekawych stron www: 

 

 mac.pl/edukacja-przedszkolna 

 mojedziecikreatywnie.pl 

 zdalne lekcje.pl 

 edukacja.edux.pl 

 https://www.wsip.pl/pomagamy-w-nauce-z-domu/ 

 panimonia.pl 

 zdrowoisportowo.edu.pl 

 szaloneliczby.pl/przedszkole/ 

 

https://www.wsip.pl/pomagamy-w-nauce-z-domu/


 

 

Zad 1Przepis na masę solną 

Składniki: 

 mąka; 

 sól; 

 woda 

 ilość: 2:2:1, czyli tyle samo mąki co soli i połowę mniej wody. 

Przygotowanie: Mąkę mieszamy z solą. Wodę dodajemy ostrożnie, nie całą na raz.  

 można dodać do niej barwniki i olejki zapachowe; 

Lp. Propozycje realizowania zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia 

specjalnego, które można zrealizować w domu 

MOTYLKI 

 SFERA 30.03 

poniedziałek 

31.03 

wtorek 

01.04 

środa 

02.04 

czwartek 

03.04 

piątek 

1 umiejętności 

motoryczne 
 zabawy z masą 

solną: lepienie 

dowolnych 

dekoracji 

świątecznych 

   

2 percepcja 

słuchowa 
  analiza i 

synteza 

głoskowa: 

dzielenie 

wyrazów na 

sylaby 

 

 

 

3 percepcja 

wzrokowa 
   układanie 

puzzli 

(dowolne lub 

zaproponowane 

przez 

nauczyciela) 

 

4 funkcje 

poznawcze: 

pamięć 

uwaga 

myślenie 

    kształtowanie 

pojęć i 

umiejętności 

matematycznych: 

odwzorowywanie  

kształtów 
5 samoobsługa mycie rąk z 

zachowaniem 

kolejnych 

etapów tej 

czynności 

    

6 Kontakt 

emocjonalny 
przydzielanie dziecku ról: zabawa w sklep 

wzmacnianie poczucia „ja”- pochwały słowne 
 

 Inne 

działania: 

 https://panimonia.pl/…/masy-sensoryczne-plastyczne-przepisy/ 

 #zajecialogopedyczne#samogłoski#percepcjasluchowa 

 

https://panimonia.pl/2018/01/23/masy-sensoryczne-plastyczne-przepisy/?fbclid=IwAR20X6ueDHiaA4nY5Egg6doJrQo42oQ2SNiRIlFXlmcRAJkms76ay-Yl2Go
https://www.facebook.com/hashtag/zajecialogopedyczne?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/zajecialogopedyczne?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/percepcjasluchowa?source=feed_text&epa=HASHTAG


 można z niej lepić trwałe dekoracje, świeczniki, przestrzenne figurki i płaskie dekoracje; 

 zastyga od kilku godzin do kilku dni – w zależności od grubości; 

 po zastygnięciu można malować ją farbami (farba blednie, wchłania się 

Zad 2.  

 

 

Zad 3. 



 

 

 

 

 

 

Zad 4 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Zad 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


