
Wiosenne powroty 

Cele: 

• rozwijanie mowy, 

• poznawanie nazw ptaków, 

• rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej słów, 

• rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter, 

• układanie działań do podanych zadań, 

• rozwijanie sprawności fizycznej, 

• utrwalanie poznanej piosenki, 

• rozwijanie umiejętności płynnego poruszania się w przestrzeni, 

• rozwijanie sprawności manualnej, 

• utrwalanie cech ptasich na podstawie wilgi, 

• rozwijanie mowy, 

• budzenie zainteresowania przyrodą, 

• zachęcanie do robienia porządków w swoim otoczeniu, 

• zintegrowanie dzieci, 
zapoznanie z wyglądem szpaka. 

 

 

 

 

 

 

 



Plan pracy wychowawczo –dydaktycznej 

w grupie VII Pietruszki - dzieci 5 i 6 – letnie 

Kwiecień 2020  

Tydzień 1    Wiosenne powroty 

Dzień 1 Gdzie budować gniazdo 

 

 

 

 Książka,  

karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne  Uwagi: 

 

1. Gdzie budować gniazdo?– rozwijanie mowy, poznawanie nazw ptaków, słuchanie 

opowiadania H. Zdzitowieckiej. Rozmowa na temat tekstu wiersza.  

Zabawa ruchowa „Bociany”- rozwijanie sprawności fizycznej 
 

 

Odkrywanie litery j,J. Rysowanie 

po śladach rysunków. Określanie 

pierwszej głoski w słowie jajka i w 

nazwach rysunków- rozwijanie 

koordynacji wzrokowo-ruchowej- 

dzieci 5-letnie 

 

Odkrywanie litery j: małej i wielkiej, 

drukowanej i pisanej. Rozwijanie 

umiejętności dokonywania analizy i syntezy 

słuchowej słów- dzieci 6-letnie 

 

2. Zabawy umuzykalniające przy akompaniamencie pianina- rozwijanie wyobraźni 

muzycznej. 

 

Przewodnik s. 106 

Karta pracy cz. 3, 

s.62 

Nowe przygody 

Olka i Ady, Litery i 

liczby cz.2,  

s. 52-55 

Nowe przygody 

Olka i Ady 

Przygotowanie do 

nauki czytania, 

pisania, liczenia s. 
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tekst opowiadania Gdzie 

budować gniazdo? Zdjęcie  

bociana,  

zdjęcia/ obrazki ptasich 

piór. 

 
 

 



Dzień 2 Zadania o ptakach 

 

 

 Książka,  

karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne  Uwagi: 

 

1. Rozwiązywanie zadań tekstowych metodą symulacji- układanie działań do 

podanych zadań (dzieci 6-letnie); Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 (dzieci 

5-letnie). 

 

2. Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 1. 

 

Utrwalanie znajomości literki j- rysowanie przedmiotów, których nazwa rozpoczyna 

się na głoskę j. 
 

Nowe przygody 

Olka i Ady 

Przygotowanie do 

czytania… s. 65 (5-

latki) 

Nowe przygody 

Olka i Ady  Litery i 

liczby s. 56-57 (6-

latki). 

 

 

Dziesięć klocków –

liczmanów, kartoniki z 

cyframi oraz znakami +, -, 

= 

kartki, kredki/ flamastry 

 

 

 

Dzień 3 Wołanie wiosny 

 

 

 Książka,  

karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne  Uwagi: 

 

1. Już wiosna nadeszła- zabawy umuzykalniające przy piosence. Kształtowanie 

poczucia rytmu; rozwijanie umiejętności wokalnych. 

 

2.Wesoła wilga- praca plastyczna. Rozwijanie sprawności manualnej, utrwalanie cech 

 

 

Karta pracy cz. 3, s. 

 

nagranie piosenki Już 

wiosna nadeszła. 

zdjęcia: bociana, 

skowronka, jaskółki, wilgi, 

 



ptasich na podstawie wilgi. 

Co to za ptak?- ćwiczenia słuchu fonematycznego 

 

64 kukułki. 

wyprawka  karta 18, klej 

nożyczki, kredki. 

 

Dzień 4 Powroty ptaków 

 

 

 

 Książka,  

karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne  Uwagi: 

 

1. Rozmowa o wiosennych powrotach ptaków- rozwijanie mowy, budzenie 

zainteresowania przyrodą. Rozwiązywanie zagadek o ptakach 

2.Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 2- rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. 

Jaskółka- praca plastyczna orgiami z koła. Rozwijanie sprawności manualnej 

dzieci. 

 

 

Karta pracy cz.3  

s.65-67  

 przewodnik s. 12 

 

zdjęcia: bociana, jaskółki, 

kukułki, skowronka, 

tekst zagadek, biała i 

czarna kartka papieru, 

koła do odrysowania 

różnej wielkości, 

nożyczki, klej, 

 

 

 

 



Dzień 5. Sąsiad szpak 

 

 

 Książka,  

karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne  Uwagi: 

 

1. Sąsiad szpak- słuchanie opowiadania M. Strękowskiej- Zaremby.               

Rozwijanie mowy, zapoznanie z wyglądem szpaka.     

 Zabawa ruchowa z elementem przeskoku Uwaga! Kałuża. 

Ćwiczenia oddechowe -Wyścig piórek 

Ćwiczenia grafomotoryczne-rysowanie szlaczków po śladach, a potem 

samodzielnie. 

 

 

Książka s. 56-57   

Karty pracy cz. 3, s. 
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Duże zdjęcie / obrazek 

szpaka 

Tekst opowiadania Sąsiad 

szpak, 

sztuczne piórko lub piórko 

zrobione z papieru 

 

 


