
Tygodniowy plan pracy 

GRUPA MRÓWECZKI 

tydzień 06 - 09 kwiecień 2021 roku 

Temat kompleksowy: WIOSENNE POWROTY

Cele operacyjne wynikające z podstawy programowej: 

Dziecko:

 Słucha opowiadania, odpowiada na pytania do tekstu,

 Opowiada, co znajduje się na obrazkach

 Eksperymentuje

 Wykonuje bociana z odcisku dłoni

 Przelicza na konkretach w zakresie 5

 Jest spostrzegawcze

 Jest twórcze

 Uczy się wierszyka na pamięć

 Tańczy przy piosence 

KALENDARZ 
POGODY 

codziennie

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

WTOREK

Instrukcja dla Rodzica 

Zachęcamy do obejrzenia filmiku „ Wywiad z bocianem”

Jest to wprowadzenie w tematykę i podstawowe informacje 

dotyczące bociana.

https://www.youtube.com/watch?v=PMUUm7Xx-Fw

Posłuchajcie opowiadania „Powrót bociana” i odpowiedzcie 

na pytania pod tekstem:

Olek pojechał na kilka dni do babci i dziadka. Pogoda była 
piękna, a w powietrzu czuło się zapach nadchodzącej wiosny.
Nadchodzi czas powrotu ptaków, które odleciały do do 
ciepłych krajów.



- Widzisz, co jest na dachu stodoły u sąsiada? - zapytał 
dziadek.

- Jakieś gałęzie. Dlaczego tak wysoko? - zapytał chłopiec.

- To jest gniazdo bociana.

- Dziadku, tam nikogo nie ma.

- Jego mieszkańcy na pewno sa teraz na łące i szukają 
pożywienia.

- Szkoda, że nie mamy takiej wysokiej drabiny. ja bym tam 
wszedł. - powiedział chłopiec.

- Mogłyby sie nas wystraszyć i opuścić gniazdo. Nie wolno 
przeszkadzać ptakom.

- Nie widać ani jednego bociana. Może zostały w Afryce?

- Z pewnością wróciły. Wkrótce z jajek wyklują się małe 
bocianiątka. A może nawet już się wykluły.

- I one też kiedyś odlecą?

- Tak, kiedy trochę podrosną i nabiorą sił.

- Ja bym tak nie umiał, chociaż już urosłem - stwierdził Olek.

- Ja też nie - odparł ze śmiechem dziadek. - Brakuje nam 
skrzydeł.

- I dziobów.

Po drodze dziadek opowiadał Olkowi o ptakach, które 
odlatują przed nastaniem zimy, i wymienił czajki, jerzyki, 
słowiki, szpaki, skowronki, żurawie, jakółki i bociany.

- Jerzyki? - zdziwił sie chłopiec.  - Przecież jeże nie latają!

- Jerzyki to gatunek ptaków. tylko nazwa jest podobna, choć 
inaczej sie ją zapisuje.

Nagle nad ich głowami przeleciał bocian, a potem drugi. 
Wylądowały prosto w gnieździe.

- Miałeś rację, dziadku! - zachwycił sie Olek. - Już są! Skąd 
wiedziałeś?

- Wczoraj słyszałem ich klekotanie: kle, kle, kle.

- Kle, kle, kle - powtórzył Olek.

Po powrocie do domu babcia poczęstowała ich pyszną 



szarlotką, a kiedy usłyszała historię o bocianach, od razu 
znalazła kolorowa książkę i przeczytała Olkowi wierszyk:

Kle, kle,

klekotaniem zbudził bociek

całe gniazdo swoich pociech.

Kle, kle, dzwoni w ptasich główkach

niczym głośna ciężarówka!

 

- Znowu tatko tak klekoce,

że zarywa boćkom noce?

Czemu tatus nasz kochany

taki dziś rozklekotany?

 

Bocian skrzydłem dziób zasłania,

sen miał nie do wytrzymania!

- Ach, obudźcie mni już, błagam,

bo was chciała połknąć żaba!

Pytania do opowiadania i ilustracji:

- Dokąd pojechał Olek?

- Gdzie miał swoje gniazdo bocian?

- W jaki sposób przychodzą na świat małe bociany?

- Po czym dziadek poznał, że przyleciały bociany?

- Jakie ptaki odlatują na zimę do ciepłych krajów i wiosna 
wracają do Polski?

 Dla chętnych:

http://kolorowy-swiatdzieci.blogspot.com/2017/05/wiosenne-
obrazki-bociany-z-odcisku-doni.html



EDUKACJA 
MATEMATYCZNA

CZWARTEK

Instrukcja dla Rodzica: 

Zadanie nr 1.

„ Co zniknęło”

Proszę aby Rodzic położyłprzed dzieckiem np.trzy 

przedmioty, dziecko ma je nazwać i policzyć. Następnie 

poproś, aby dziecko zamnkęło na chwilkę oczy i w tym 

czasie zabierz jedną rzecz. Zapytaj, co zniknęło. Możecie 

zwiększać ilośc układanych przedmiotów.

Dla chętnych :

Instrukcja dla Rodzica:
Wykonaj pracę plastyczną z dostępnych materiałów jakie 

posiadasz w domku pt.” Wiosenny ptak”
MOWA 

ŚRODA

Instrukcja dla Rodzica:

Spójrzcie na obrazki w książce i opowiedzcie, co się na nich 
dzieje, kogo widzicie
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_ks_34/mobile/index.
html#p=62

Spróbuj nauczyć się krótkiego wierszyka :
„Kochany bocianie!
Już nic złego Ci się nie stanie!
Pamiętaj, że o każdej porze,
Mróweczka Ci pomoże.”

ĆWICZENIA 
RUCHOWE, 
GIMNASTYKA, 
ZABAWY 
MUZYCZNE 

PIĄTEK

Instrukcja dla Rodzica:
1. Włączcie piosenkę „My jesteśmy żabki” (z linku 

poniżej) i zatańczcie do niej 
https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s

2. Wyjdźcie z dzieckiem na spacer i obserwujcie ptaki, 
próbujcie je wspólnie nazywać, możecie spróbować 
odnaleźć żaby. 

INNE 
DODATKOWE 
WSKAZÓWKI 
DLA RODZICÓW I
DZIECI 

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

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_ks_34/mobile/index.html%23p=62
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_ks_34/mobile/index.html%23p=62
https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s
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