
Grupa IV KOTKI 

Temat tygodnia: Wiosna-powroty ptaków 

PONIEDZIAŁEK: 

1.Obejrzyj film. Postaraj się zapamiętać jak  najwięcej  nazw ptaków; zwróć uwagę na 
wygląd gniazd poszczególnych ptaków; zastanów się nad pytaniami: po co ptaki  budują 
gniazda? Kto wysiaduje jaja? 

https://www.youtube.com/watch?v=9qTkJ6xJtuM&t=11s 

2. Przeczytaj samodzielnie lub poproś rodzica o pomoc: 

Wyszukaj i otocz litery j, J; Wymyśl i opowiedz dalszy ciąg tej historii. 

Łabędź to piękny ptak. Każdy to powie, kto widział, jak 
dostojnie pływa po wodzie. Spokojne i dostojne ruchy 
białego i eleganckiego ptaka są w stanie zauroczyć każ-
dego. Łabędź o imieniu Jester był inny. Nie pasował do 
łabędziej królewskiej rodziny, ponieważ był cały czarny. 
Jego piękne pióra mieniły się w słońcu. Gdy pływał po-
śród innych łabędzi bez problemu można go było zauwa-
żyć. Jester uwielbiał marzyć o wielkich podróżach.  

3. Wymyśl 5 wyrazów jednosylabowych 

 Wymyśl 5 wyrazów, które rozpoczynają się głoską j 

 4. Rysuj szlaczek  

http://bystredziecko.pl/szlaczki-dla-dzieci-zawijasy-zakretasy-01/ 

5.Napisz literę j, J 

http://bystredziecko.pl/j-nauka-pisania-dla-dzieci-duza-czcionka/ 

Jeśli nie masz w domu drukarki poproś rodzica o narysowanie linii na białej kartce, napisz 
litery. Narysuj kolorowy szlaczek. 

* Dla naszych 5-latków, zamiast pisania litery po śladzie: Narysuj na kartce kilka obrazków, 
których nazwy rozpoczynają się głoską j. 

6. Wykonaj ćwiczenia z bratem, siostrą lub rodzicami: 

Pomoce: rolki po ręcznikach papierowych 

1. DOTKNIJ ROLKĄ PODŁOGI – Dzieci stają w lekkim rozkroku. Chwytają rolkę za jej końce 
i wykonują skłon w przód, próbując dotknąć rolką do podłogi (ćwiczenie powtarzają 4 razy).  

2. KOŁA MŁYŃSKIE – Dzieci stoją, trzymając rolkę za końce. Wyprostowane ręce wyciągają 
przed siebie. Zataczają koła, przyciągając i odsuwając ręce od tułowia (ćwiczenie powtarzają 
10 razy).  

https://www.youtube.com/watch?v=9qTkJ6xJtuM&t=11s
http://bystredziecko.pl/szlaczki-dla-dzieci-zawijasy-zakretasy-01/
http://bystredziecko.pl/j-nauka-pisania-dla-dzieci-duza-czcionka/


3. UTRZYMAJ ROLKĘ – Dzieci siedzą w siadzie prostym, umieszczają rolkę między 
stopami, ręce opierają za plecami na podłodze. Na sygnał rodzica unoszą proste nogi do 

góry. Starają się, żeby rolka nie wypadła spomiędzy stóp (ćwiczenie powtarzają 4 razy).  

4. PRZEKŁADANIEC – Dzieci siedzą w siadzie prostym, trzymają rolkę w prawej dłoni. 
Unoszą wyprostowaną prawą nogę i przekładają rolkę pod kolanem do lewej ręki. Następnie 
unoszą wyprostowaną lewą nogę i przekładają rolkę pod kolanem do prawej ręki (ćwiczenie 
powtarzają 4 razy).  

5. TOCZYMY ROLKĘ – Dzieci siedzą na piętach. Dłonie opierają przed sobą na rolce. Na 
sygnał turlają rolkę przed sobą i rozciągają się, pilnując, aby pośladki nie odrywały się od pięt 
(czynność powtarzają 4 razy). 

WTOREK: 

1. Posłuchaj piosenki. Naucz się jej śpiewać 

https://www.youtube.com/watch?v=hBrWJCFugRU 

Kle, kle boćku, kle, kle. 
Witaj nam bocianie. 
Łąka ci szykuje, 
łąka ci szykuje 
żabki na śniadanie. (bis) 

Kle, kle boćku kle, kle. 
Usiądź na stodole. 
Chłopcy ci zrobili, chłopcy ci zrobili 
gniazdo w starym kole. (bis) 

Kle, kle boćku kle, kle. 
Witamy cię radzi. 
Gdy zza morza wracasz, gdy zza morza wracasz 
wiosnę nam prowadzisz. (bis). 

2. Zapoznaj się z ciekawostkami o ptakach. Opowiedz rodzicom wszystkie informacje, które 
zapamiętałeś: 

https://globalquiz.org/pl/ciekawostki-ptaki-polski/ 

3. Policz wyrazy w zdaniu (rodzic czyta) 

Ania narysowała duże, kolorowe ptaki. 

Największym ptakiem jest struś. 

Ptaki budują różne gniazda. 

4.Policz głoski w wyrazie (rodzic czyta wyrazy) 

Bocian, sowa, skowronek, kos, sroka 

*5-latki: podziel wyrazy na sylaby 

5. Narysuj niebieskie prostokąty pod spółgłoskami i czerwone pod samogłoskami  

bocian   sowa  kos   skowronek  

https://www.youtube.com/watch?v=hBrWJCFugRU
https://globalquiz.org/pl/ciekawostki-ptaki-polski/


6. Utrwalamy samogłoski. Pokoloruj zgodnie z oznaczeniem: 

 



ŚRODA  

1.Poznaj kilka ciekawostek o bocianach. Odpowiedz na pytania: Jak długo żyją bociany? Co 
jest ich przysmakiem? 

https://fajnepodroze.pl/bociany-ciekawostki-informacje/ 

2.Wykonaj pracę plastyczną pt. „Bocian”. Możesz zainspirować się  poniższymi pracami, lub 
samodzielnie narysować, bądź namalować bociana na łące. 

https://www.google.pl/search?q=praca+plastyczna+bocian&source=lmns&hl=pl&ved=2ahUKEwic96v

kmbvoAhXHzyoKHR0pCTwQ_AUoAHoECAEQAA 

3. Ćwiczenia z rolkami -c.d. 

1.PATRZYMY PRZEZ LUNETĘ – Dzieci kładą się na brzuchu. W rękach trzymają rolkę. Na 
sygnał rodzica odrywają ręce od podłogi i lekko unosząc tułów, patrzą przez rolkę jak przez 
lunetę (ćwiczenie powtarzają 4 razy). 

 2.TURLANIE ROLKI STOPĄ – Dzieci stoją prosto. Kładą prawą stopę na rolce i próbują 
przesuwać ją w przód i w tył po podłodze. To samo ćwiczenie wykonują po zmianie nogi 
(ćwiczenie powtarzają 5 razy każdą stopą). 

 3.ZATOCZ KOŁO – Dzieci maszerują wokół pokoju. Przekładają rolkę z prawej ręki do 
lewej, zataczając dookoła siebie koła. 

 4. PRZESKOKI PRZEZ ROLKI – Dzieci stoją w kole jedno za drugim. Kładą rolkę na 
podłodze przed sobą. Na sygnał przeskakują nad rolkami z nogi na nogę. Przesuwają się 
jednocześnie do przodu po obwodzie koła.  

5.TURLANIE ROLKI DŁOŃMI – Dzieci siedzą na podłodze w siadzie prostym (rolka leży na 
nogach), kładą ręce na rolkę i turlają ją od ud do palców stóp – wykonują przy tym skłon w 
przód. Z powrotem turlają rolkę od stóp do ud (ćwiczenie powtarzają 4 razy). 

CZWARTEK 

1. Posłuchaj głosów ptaków. Czy rozpoznajesz te ptaki? 

https://www.youtube.com/watch?v=yiRIvZplphA 

2.Oblicz działania. Przypisz każdemu wynikowi odpowiednia literę. Odczytaj hasło. Podczas 
liczenia pomóż sobie używając koralików, klocków lub liczydeł. 

3-C; 4-S; 5-A; 6-I; 7-O; 8-N; 9-B; W-10 

5+5 3+3 4+3 1+2 5+3 3+2 
      

 

4+5 9-2 5-2 4+2 8-3 2+6 
      

 

3. Wykonaj rysunek zgodnie z opisem (czyta rodzic) 

W prawym górnym rogu narysuj słońce. W lewym górnym rogu- dwie chmury. Pośrodku 
kartki- domek. Z prawej strony domku-dwa drzewa. Z lewej strony domku pieska. Nad 

domkiem latające ptaki. W lewym dolnym rogu pięć kwiatów. Pod domkiem trawę. Pokoloruj 
rysunek.  

https://fajnepodroze.pl/bociany-ciekawostki-informacje/
https://www.google.pl/search?q=praca+plastyczna+bocian&source=lmns&hl=pl&ved=2ahUKEwic96vkmbvoAhXHzyoKHR0pCTwQ_AUoAHoECAEQAA
https://www.google.pl/search?q=praca+plastyczna+bocian&source=lmns&hl=pl&ved=2ahUKEwic96vkmbvoAhXHzyoKHR0pCTwQ_AUoAHoECAEQAA
https://www.youtube.com/watch?v=yiRIvZplphA


4. J. angielski. Utrwalamy dni tygodnia: 

 https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ 

PIĄTEK 

1. Jajko mądrzejsze od kury? To nie zwiastuje niczego dobrego… Czym skończyła się przy-
goda jajka, które uważało się za najmądrzejsze na świecie. Poproś rodziców o przeczytanie  
wiersza  Jana Brzechwy. Jak myślisz co oznacza powiedzenie „Jajko mądrzejsze od kury”. 
Policz ile razy w wierszu wystąpiło słowo jajko? Wyszukaj w teście jeszcze inne wyrazy z li-
terą  J. Znajdź rymy. Narysuj ilustrację do wiersza. 

Było sobie raz jajko mądrzejsze od kury.  
Kura wyłazi ze skóry,  
Prosi, błaga, namawia: „Bądź głupsze!”  
Lecz co można poradzić, kiedy się ktoś uprze? 

Kura martwi się bardzo i nad jajkiem gdacze,  
A ono powiada, że jest kacze. 

Kura prosi serdecznie i szczerze:  

„Nie trzęś się, bo będziesz nieświeże”.  
A ono właśnie się trzęsie  

I mówi, że jest gęsie. 

Kura do niego zwraca się z nauką,  
Że jajka łatwo się tłuką,  
A ono powiada, że to bajka,  
Bo w wapnie trzyma się jajka. 

Kura czule namawia: „Chodź, to cię wysiedzę”.  
A ono ucieka za miedzę,  
Kładzie się na grządkę pustą  

I oświadcza, że będzie kapustą. 

Kura powiada: „Nie chodź na ulicę,  
Bo zrobią z ciebie jajecznicę”.  
A jajko na to najbezczelniej:  

„Na ulicy nie ma patelni”. 

Kura mówi: „Ostrożnie! To gorąca woda!”  
A jajko na to: „Zimna woda! Szkoda!”  
Wskoczyło do ukropu z miną bardzo hardą  

I ugotowało się na twardo. 

Jan Brzechwa 

ZADANIA DODATKOWE 

1.Naucz się pięknie czytać  

 

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ


Co to jest? 

To jajka. Kaja je jajko i Jacek je jajko. Tutaj ława i misa. 
Misa jest pełna jaj. Kaja lubi jajka i Jacek lubi jajka. A 

mała Maja nie lubi jajek. Mama nie daje Mai jajek. Maja 
lubi pajaca. A tam pole. W polu jama lisa. Lis lubi jajka i 

kury. 

2.Poćwicz dodawanie i odejmowanie 

https://www.matzoo.pl/zerowka/policz-i-dodaj-w-zakresie-10_51_331 

3. Utrwalaj  litery pbdg  

https://dlabelfra.pl/wp-content/uploads/2014/11/Nie-takie-straszne-te-litery-pbdg-

.cz_.pdf 
 

 

 

 

https://www.matzoo.pl/zerowka/policz-i-dodaj-w-zakresie-10_51_331
https://dlabelfra.pl/wp-content/uploads/2014/11/Nie-takie-straszne-te-litery-pbdg-.cz_.pdf
https://dlabelfra.pl/wp-content/uploads/2014/11/Nie-takie-straszne-te-litery-pbdg-.cz_.pdf

