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Kwiecień, tydzień 1. Wiosenne powroty 

Dzień 1. Witamy ptaki  

Sposób realizacji Książka, karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne Uwagi  

Powrót bocianów - rozwijanie mowy, słuchanie wiersza Józefy 

Mazurkiewicz. Rozmowa na temat tekstu wiersza. Nauka tekstu - 

rozwijanie pamięci.  

Ćwiczenia ortofoniczne - naśladowanie odgłosów ptaków, 

doskonalenie aparatu mowy. Ćwiczenia słuchowe - Co to za ptaki? 

Kolorowe piórka – zajęcia badawczo-plastyczne, wzbogacenie 

wiadomości na temat ptaków, ich budowy i upierzenia; rozwijanie 

spostrzegawczości i wrażliwości dotykowej oraz sprawności 

manualnej. 

 

Przewodnik s. 173 tekst wiersza Powrót 

bocianów, zdjęcia i 

nagrania odgłosów 

ptaków, sztuczne 

piórko (lub piórko 

wykonane z papieru), 

miska z wodą  

 

 

 

 

Dzień 2. Ptasie gniazda 

Rozwijanie sprawności manualnej – Kukułcze jajeczka. 

Przygotowanie pomocy do zabaw.  

Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Przenieś jajko. 

Ptasie gniazda – zabawy matematyczne, rozwijanie umiejętności 

matematycznych: wskazywanie elementów od najmniejszego do 

Karta pracy cz. 2 nr 26, 

Przewodnik s. 181 

nożyczki, kredki, 

wycięte z papieru jajka, 

sznurek/wstążka lub 

trzy talerzyki/tacki 

 



największego i odwrotnie; przeliczanie w zakresie 5 i więcej.  

Kolorowanie sylwety bociana - utrwalanie prawidłowego chwytu 

kredki.  

Ozdabianie wyciętych z papieru jajek - rozwijanie ekspresji twórczej.  

 

 

Dzień 3. Z wizytą u bocianów 

Zabawy umuzykalniające przy piosence Zielona wiosna, słuchanie 

tekstu, rozmowa na temat tekstu piosenki . 

Bocian i żabki - ćwiczenia ortofoniczne, doskonalenie aparatu mowy. 

rozwijanie szybkiej reakcji na ustalone sygnały. 

W bocianim gnieździe  ̶  historyjka obrazkowa, wzbogacanie 

wiadomości na temat wyglądu i zwyczajów bociana, rozwijanie 

myślenia przyczynowo-skutkowego. 

Przewodnik s. 177 

Karta pracy cz. 2 nr 25 

nagranie piosenki 

Zielona wiosna, 

marakasy (jajka po 

zabawkach z kinder 

niespodzianek 

wypełnione np.: kaszą, 

grochem), bębenek 

(pudełko/kubek i 

drewniana łyżka) 

 

 

Dzień 4. U mnie w domu też mieszka bocian 

Mój bocian - praca plastyczna, utrwalanie wyglądu bociana i cech 

jego budowy, rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej. 

Doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami, rozwijanie 

precyzji ruchu podczas składania drobnych elementów. Tworzenie 

elementów dekoracyjnych w domu.  

Powrót bocianów - utrwalanie tekstu wiersza, rozwijanie pamięci.  

Wiosenne ptaki - nazywanie ptaków przedstawionych 

Karta pracy cz.2 nr 27  

 

kawałek czerwonej i 

czarnej kartki, waciki 

kosmetyczne (lub 

wycięte z białego 

papieru kółka), klej, 

nożyczki, długi 

patyczek np.: do 

szaszłyków 

 

 

Dzień 5. Każdy ranny ptaszek potrzebuje ruchu 

Kuka kukułka - ćwiczenia słuchowe, rozwijanie słuchu 

fonematycznego. 

Zabawa bieżna - Ptaki i pisklęta - rozwijanie prawidłowej reakcji na 

Przewodnik s. 171 tamburyn (lub dowolny 

domowy instrument, 

może być nawet 

 



ustalony sygnał. 

Zabawa ruchowa z elementem równowagi - Przenieś jajko - 

rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i koncentracji uwagi.  

Zabawa ruchowa - Bociany na łące - naśladowanie ruchów bociana. 

Zabawa orientacyjno-porządkowa - Ptaki na gałęzi - rozwijanie 

spostrzegawczości i percepcji słuchowej, rozwijanie sprawności 

fizycznej.  

 

pudełko i drewniana 

łyżka), sznurek, klocki, 

pojemnik, dwie 

plastikowe butelki, 

łyżka, piłeczka 

pingpongowa, piórko 

(lub chusteczka, wacik)   

 

 


