
PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ W GR. DZIECI 5-L. „CEBULKI” 

Kwiecień, tydzień 1 

Temat tygodnia: Wiosenne powroty 

Dzień 1.      

 Gdzie budować 
gniazdo?     

1. Słuchanie opowiadania Hanny 
Zdzitowieckiej Gdzie budować gniazdo? 
Cele: rozwijanie mowy; poznawanie 
nazw ptaków.  
Zabawa ruchowa „Rób to, co ja” – 
naśladowanie ćwiczeń, ruchów, gestów. 

2. Odkrywanie litery j, J w 
wypatrywankach literowych oraz  z 
wykorzystaniem różnych obrazków. 
Określanie pierwszej  głoski w słowie 
garnek i w nazwach rysunków. Cel: 
rozwijanie koordynacji wzrokowo – 
ruchowej. 
Zabawa rytmiczna „Echo” – powtarzanie 
rytmów za pomocą klaskania, tupania 
uderzania klockami, łyżkami, itp. 
Zabawa ruchowa „Ptaki do gniazd” – 
dzieci siedzą (kucają) w swoich 
gniazdach (krążki, szarfy, skakanka). N 
sygnał słuchowy (muzyka) naśladują 
latanie, gdy muzyka umilknie, szybko 
wracają do swojego gniazda.  
 

karta pracy, cz. 3, s. 62,  

karta pracy, Przygotowanie do czytania, pisania, 

liczenia, s. 64. 

książka (z tekstami i obrazkami)  

książka Wypatrywanki, różne obrazki 

szarfy, krążki, skakanka, odtwarzacz CD 

  

Dzień 2         

  Zadania o 
ptakach    

1. Rozwiązywanie zadań tekstowych 
metodą symulacji. Cele: dodawanie i 
odejmowanie w zakresie 10 z 
wykorzystaniem liczmanów 
(patyczków, klocków, guzików itp.) 

karty pracy, cz. 3, nr 63, 64, 
 karta pracy, Przygotowanie do czytania, pisania, 
liczenia, s. 65. 
dziesięć klocków, liczmanów dla dziecka 
odtwarzacz CD, nagranie piosenki o wiośnie 

  

 

 



Utrwalanie cyfr w zakresie 10. 
Zabawa ruchowa przy piosence o 
tematyce wiosennej – wymyślanie 
ruchów do piosenki. 
2. Oglądanie książek przyrodniczych, 
encyklopedii – utrwalanie wiadomości 
o ptakach przylatujących do nas 
wiosną.  
Zabawa ruchowa „Tor przeszkód” – 
przejdź pod krzesłem, idź po linii, 
przeskocz przeszkodę, turlaj się, 
czołgaj, itp. 
         

patyczki, guziki, klocki, cyfry 1-10 
książki przyrodnicze, obrazki przedstawiające ptaki  

 

 

 

 

Dzień 3.   

Wołanie wiosny 

1. Wykonanie zadania na kartach pracy – 
wskazywanie na rysunkach: słowika, 
wróbla, jaskółki, bociana. Kolorowanie 
rysunków ptaków, które powracają do 
Polski wiosną. 
Zabawy przy piosence o tematyce 
wiosennej. Cele: utrwalanie poznanej 
piosenki; rozwijanie umiejętności 
płynnego poruszania się w przestrzeni. 
Zabawa orientacyjno-porządkowa – 
Ptaki – do gniazd! 
2. Wesoła wilga – praca plastyczna. 
Cele: rozwijanie sprawności manualnej; 
utrwalanie cech ptasich na podstawie 
wilgi. 
 

karty pracy, cz. 3, s. 65, 66, 

wyprawka, karta 18, 

odtwarzacz CD, nagranie piosenki o tematyce 

wiosennej, 

obręcze, bębenek,  

 

  

Dzień 4.       
Powroty ptaków 

 

1. Rozmowa o wiosennych powrotach 
ptaków na podstawie obrazków, 
książek Cele: rozwijanie mowy; 
budzenie zainteresowania przyrodą. 

karty pracy, cz. 3, s. 67-68 
w, karta D 
książki i albumy o ptakach, 
zdjęcia wybranych ptaków – bocian, jaskółka, kukułka, 

  



 

 

 

 

 

 

 

Zabawa ruchowa „Wiosenne porządki” 
– naśladowanie kopania, siania, 
grabienia, podlewania. 

2. Robienie wiosennych porządków w 
ogrodzie, na podwórku. Cele: 
zachęcanie do robienia porządków w 
swoim otoczeniu. 
Zabawa plastyczna „Ptaki z papieru” – 
origami 
 

skowronek, 
grabie, rękawiczki ochronne 
Kolorowe kartki papieru różnej wielkości 

Dzień 5.       

Sąsiad szpak  

 

1. Wykonanie zadania na kartach pracy – 
łączenie zdjęć dorosłych ptaków i ich 
potomstwa. Nazywanie ptaków. 
Oglądanie i omawianie ilustracji 
przedstawiającej szpaka. 

2. Zabawa dydaktyczna „Wiem, jak się 
ubrać” – dziecko wybiera i zakłada 
odzież dostosowaną do aktualnej 
pogody i wypowiada się dlaczego nie 
należy ubierać się zbyt ciepło o tej porze 
roku. 
Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa 
ruchowa – Wiosenne porządki, 
naśladowanie pracy w ogrodzie lub np. 
zagrabianie liści, zbieranie śmieci , 
kamieni. Zabawa ruchowa – Kto złapie 
motyla?  
 
 
 
 

książka s. 56– 57, 
karty pracy, cz. 3, s. 69-71, 

obrazek przedstawiający szpaka 

motyl z kolorowego papieru przywiązany na sznurku 

do drążka 

grabie, wiaderko, worek na śmieci 

 

 
 

 



Cele operacyjne 

Dziecko: 

• wypowiada się zdaniami rozwiniętymi, 

• wymienia nazwy ptaków powracających do nas wczesną wiosną, 

• dzieli na sylaby słowa: jajka, Jagoda; , 

• rozpoznaje i nazywa poznane litery, 

• rysuje po śladach rysunków, 

• dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie 10, 

• układa działania do podanych zadań, odczytuje je,, 

• śpiewa piosenkę, 

• wykonuje pracę plastyczną, 

• wymienia cechy ptasie wilgi, 

• obserwuje przyrodę we wszystkich porach roku, 

• utrzymuje porządek wokół siebie, 

• omawia wygląd i zwyczaje szpaka, 

 


