
Tygodniowy plan pracy
GRUPA KOCRKI 4 LATKI

tydzień 6-9 kwiecień  2021 roku
                           Temat kompleksowy: WIOSENNE POWROTY
Cele operacyjne wynikające z podstawy programowej:
 - z uwagą słucha opowiadania i odpowiada na pytania,
- rozpoznaje i nazywa pierwsze gatunki ptaków przylatujących do Polski na wiosnę,
- określa cechy ptasie,
- wskazuje elementy od najmniejszego do największego i odwrotnie; przelicza, posługując się li-
czebnikami głównymi w zakresie 5 i więcej,
- wykonuje motyla w dowolny sposób.

KALENDARZ 
POGODY

Jaka jest pora roku?
Jaki jest dzisiaj dzień tygodnia?
Opowiedz o tym jaka dzisiaj jest pogoda, czy świeci słońce, jest ciepło 
czy zimno?

WIERSZYK/
OPOWIADANIE/
BAJKA

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-

ks/mobile/index.html#p=60-61  

„Ptasia narada”

https://www.youtube.com/watch?v=Azr2pqqxGro

W dalekiej Afryce spotkała się na naradzie trójka przyjaciół. Pierwszy 

odezwał się skowronek.– Kochani! Pewnie już niedługo zacznie się w Polsce 

wiosna. A kto ma ją witać swoim śpiewem, jeśli nie ja? Mówię wam, czas 

wracać. Nie ma na co czekać. Szkoda każdego dnia!– A ty jak zwykle –

odezwał się bocian. –Tylko praca ci w głowie... Może masz rację, przyjacielu,

ale gdy sobie pomyślę, ile tam będę miał roboty... Najpierw gniazdo muszę 

wyremontować, potem wysiadywać jajka, a jeszcze później wykarmić 

pisklęta, nauczyć je latać... Poczekajmy parę dni. Odpocznijmy. Nabierzmy 

sił... Rozejrzyj się i zobacz, jak tu przyjemnie. Co  prawda trochę gorąco, ale 

pośpiech naprawdę nie jest wskazany.– Masz rację, bocianie! –przytaknęła 

jaskółka. –Ciężka praca nas czeka. Nie jest łatwo wychować dzieci. Co 

innego taka kukułka –podrzuca innym jajka. Po prostu wstyd, jak można tak 

postępować... Leń z niej, tyle powiem! Ja na przykład zamierzam wychować 

swoje dzieci najlepiej jak potrafię, żeby stanowiły wzór do naśladowania !

Nagle przyfrunęła pani czajka, niosąc coś w dziobie.– Witajcie, przyjaciele. 

Ale się zmęczyłam. Zobaczcie, co znalazłam w swoim ogródku! List od 

wróbelka z Polski! Bocianie, może ty przeczytaj go na głos, bo ja już nie mam

siły. Tak się śpieszyłam do was! Bocian wyprostował się na swoich długich 

czerwonych nogach i z wielką uwagą przeczytał list od początku do końca.–

Ojej! –zawołał zdenerwowany. –Czekają na nas! Nie ma czasu do stracenia! 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-ks/mobile/index.html#p=60-61
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-ks/mobile/index.html#p=60-61
https://www.youtube.com/watch?v=Azr2pqqxGro


Musimy lecieć! Natychmiast! Gdzie moje walizki?– Co tam walizki! Trzeba 

czym prędzej witać wiosnę! –zawołał skowronek. –Co to będzie? Co to 

będzie?– Wiosna tuż-tuż, a my jeszcze w Afryce! –lamentowała przerażona 

jaskółka. Ptaki bez zastanowienia spakowały cały dobytek i wyruszyły w 

daleką drogę do Polski. Nawet nie miały czasu się zastanowić, co je tam 

czeka.

Wysłuchajcie opowiadanie i udzielcie odpowiedzi na pytania:
-Od kogo ptaki dostały list?
-Czego się z niego dowiedziały?
-Jakie ptaki przylatują wiosną do Polski?
Obejrzyjcie film o ptakach
https://www.youtube.com/watch?v=1dSaIClDsS8

EDUKACJA 
MATEMATYCZNA 1. Porównywanie wielkości jajek różnych ptaków – rodzic pokazuje 

dziecku jajka umieszczone na karcie pracy i mówi mu do jakiego pta-
ka te jaja należą. Można poprosić dziecko, aby wskazało jajko naj-
mniejsze/największe; policzyć, których jaj jest najmniej, a których 
najwięcej; zapytać jakiego koloru są jajka.

2. Ptasie gniazda – rodzic (rysuje gniazdo) i  prosi dziecko:

a. Włóż do gniazda dwa jajka i dwa pisklaki i policz, ile elemen-
tów znajduje się w gnieździe.

b. Włóż do gniazda tyle pisklaków, ile masz lat.

c. Włóż do gniazda tyle pisklaków, ile masz rodzeństwa.

d. Włóż do gniazda 5 jajek, następnie wyjmij dwa jajka. Ile jajek
zostało w gnieździe?



Pisklęta i jajka można zastąpić klockami.

3. Zabawa ruchowo-matematyczna – Kukułka podrzuca jajka
przed rozpoczęciem zabawy proponuję obejrzenie krótkiego filmu o 
zwyczajach kukułki (link poniżej)

https://www.youtube.com/watch?v=pNSn9eYow6s

Następnie prosimy dziecko, aby włożyło do gniazda 3 jajka i wyobraziło so-
bie, iż jest pisklakiem, które wylatuje z gniazda – dziecko biega po wyznaczo-
nym obszarze w domu i macha rękami jak ptak skrzydłami. W tym czasie ro-
dzic, który jest kukułką, podrzuca do gniazda 1, 2, 3 jajka (w zależności od 
umiejętności matematycznych dziecka). Rodzic prosi dziecko, aby przyfrunę-
ło do gniazda i pyta: Ile jajek znajduje się w gnieździe? Czy jest ich mniej, czy
więcej?
Zabawę powtarzamy kilkukrotnie dodając bądź ujmując jajka.

ZADANIA 
PLASTYCZNE
/TECHNICZNE

Praca plastyczno-techniczna Bocian na zielonej łące
https://www.youtube.com/watch?v=WQkXHmHtkKg

ĆWICZENIA 
RUCHOWE, 
GIMNASTYKA, 
ZABAWY 
MUZYCZNE

Posłuchajcie i spróbujcie zaśpiewać piosenkę ,,Zielona wiosna”

https://www.youtube.com/watch?v=VR50rxz_wGM

1. Nad brzegiem rzeki żabki siedziały
i coś do ucha sobie szeptały

 Ref.: Kum , kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum

Kum , kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum (bis)

       2. Przyleciał bociek, usiadł na błocie
           i do drugiego boćka klekoce

Ref.: Kle, kle, kle, kle, kle ,kle, kle ,kle ,kle

Kle, kle, kle, kle, kle ,kle, kle ,kle (bis)

       3. Wszystko usłyszał mały wróbelek
            i przetłumaczył na ptasie trele

Ref.: Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir

Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir (bis)

        4.Wiosna, wiosna, znów przyszła wiosna,
           Wiosna, wiosna jest już wśród nas.

 Dzieci udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące piosenki:

https://www.youtube.com/watch?v=VR50rxz_wGM
https://www.youtube.com/watch?v=pNSn9eYow6s


- Jakie zwierzęta występują w piosence?

- O czym opowiadają żabki, bociany i wróbelki?

- Gdzie siedziały żabki i jak szeptały sobie do ucha?

- Jakie odgłosy wydają bociany?

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu- jeździmy na rowerze, hulaj-
nodze, biegamy, skaczemy przez skakankę, gramy w piłkę, bawimy się 
w piaskownicy.

Zabawy ruchowe przy muzyce Głowa, ramiona, kolana, pięty

https://www.youtube.com/watch?v=l-P0PfiZp9E

Na ziemi zostają

https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4

INNE 
DODATKOWE 
WSKAZÓWKI 
DLA RODZICÓW I
DZIECI

Wychowawca/Nauczyciel pełni dyżur telefoniczny codziennie od 
poniedziałku do piątku w godzinach np. 8:00-13:00 i jest do Państwa 
dyspozycji w razie potrzeby porozmawiania, wyjaśnienia, wsparcia. 
Zachęcam również dzieci do telefonicznych rozmów ze mną.

                                                                  
                                                                                                   Marianna Lubecka

https://www.youtube.com/watch?v=l-P0PfiZp9E

