
Kwiecień, tydzień 1 Wiosenne powroty 

Dzień 3 Wołanie wiosny 01.04.2020r. 

Przebieg dnia 

I  Karta pracy, cz. 3, s. 65. 
Wskazywanie na rysunkach: słowika, wróbla, jaskółki, bociana. Kolorowanie 

rysunków ptaków, które powracają do Polski wiosną. Nazywanie ptaków 

przedstawionych na zdjęciach. Rysowanie po śladach ramek zdjęć. 

• Ćwiczenia separacji ruchów. 

Separacja ruchów polega na wprowadzeniu wybranej części ciała w ruch, w 

sposób niezależny od ruchów innych części ciała. 

• Niezależność ruchów rąk tułowia: 

prawa ręka poziomo w bok, lewa – pionowo w górę, 

prawa ręka poziomo w przód, lewa – pionowo w górę, 

prawa ręka poziomo w przód, lewa – pod kątem w górę, 

prawa ręka pod kątem w górę, lewa – pod kątem w dół. 

• Rozdzielanie ruchów dłoni i palców: 

zaciskanie prawej dłoni przy jednoczesnym rozchylaniu lewej, 

uderzanie czubkami palców obydwu dłoni o blat stołu, na zmianę: wewnętrzną 

stroną dłoni i zewnętrzną stroną dłoni. 

• Rozdzielanie ruchów palców: zaciśnięcie pięści wokół kciuka, unoszenie po 

jednym placu dłoni opartej palcami o stół. 

• Ćwiczenia poranne – zestaw nr 29  

II Zajęcia 1. Zabawy przy piosence Wołanie wiosny. 

•Ćwiczenia rozwijające aparat ruchu: marsz po okręgu, zwrot do środka koła i 

bieg drobnymi krokami do jego środka, powrót do pozycji wyjściowej, 

utrwalanie kroku krakowiaka. 

• Rozwijanie głosu na sylabach: tiu, tiu, tiu, bzz, bzz, bzz, cyku-cyk. 

•Zabawa z wykorzystaniem piosenki Wołanie wiosny. 

Odtwarzacz CD, nagranie piosenki. 

Dzieci są ustawione na okręgu. N. zajmuje miejsce przed nimi i wprowadza 

układ ruchowy do piosenki. 

Dzieci na okręgu: 

I. Dzisiaj w drodze do przedszkola już zielone były pola, 

maszerują w rytmie ćwierćnut, a bociany klekotały, wykonują zwrot do środka 

koła, wyciągają przed siebie ręce, którymi naśladują bocianie dzioby, i miarowo 

nimi klaszczą, bo na łąkę przyleciały. opuszczają ręce i maszerują w rytmie 

melodii piosenki, 

Ref.: Zielona wiosenka nas woła, dzieci stojące obok siebie podają sobie ręce i 

wykonują obroty w małych kołach, w lewą stronę, zielona panienka wesoła. w 

małych kołach wykonują obroty w prawą stronę, 

W oczy świeci nam złotym słońcem zatrzymują się i klaszczą miarowo, 

i rozrzuca kwiaty pachnące. naśladują rozrzucanie kwiatów. 



Dzieci w dużym kole, jedno za drugim: 

II. Na gałązkach pierwsze pąki, a na pąkach pierwsze bąki. 

w rytmie piosenki z dużego koła przechodzą do dwóch mniejszych kół, 

Żabki skaczą, a skowronek zatrzymują się, odwracają do środków kół i 

wykonują miarowe podskoki obunóż w miejscu, śpiewa jak srebrzysty dzwonek. 

unoszą ręce nad głowy i małymi krokami wykonują obrót wokół siebie, 

Ref.: Zielona wiosenka nas woła, dzieci stojące obok siebie podają sobie ręce i 

wykonują obroty w małych kołach, w lewą stronę, zielona panienka wesoła. w 

małych kołach wykonują obroty w prawą stronę, W oczy świeci nam złotym 

słońcem zatrzymują się i klaszczą miarowo, i rozrzuca kwiaty pachnące. 

naśladują rozrzucanie kwiatów. 

Dzieci w dwóch kołach, jedno za drugim: 

III. Na spacerze zobaczymy, czy już nigdzie nie ma zimy. 

w każdym kole wybrane dziecko maszeruje w dowolnych kierunkach, pozostałe 

dzieci z koła idą za nim wężykiem, Teraz wiosna rządzić będzie, z czego bardzo 

się cieszymy! w dalszym ciągu maszerują, równocześnie klaszcząc. 

Dzieci zwracają się przodem do N. Ref.: Zielona wiosenka nas woła, dzieci 

stojące obok siebie podają sobie ręce i wykonują obroty w małych kołach, w 

lewą stronę, zielona panienka wesoła. w małych kołach wykonują obroty w 

prawą stronę, W oczy świeci nam złotym słońcem zatrzymują się i klaszczą 

miarowo, i rozrzuca kwiaty pachnące. naśladują rozrzucanie kwiatów. 

• Zabawa muzyczno-ruchowa – Na łące. 

Sześć obręczy, bębenek, opaski na głowy z szablonami motyli (dla wszystkich 

dzieci). 

N. rozkłada obręcze w równych odległościach od siebie. Obręcze to kwiaty. 

Wokół każdej obręczy zajmuje miejsce czworo dzieci – motyli. Każda grupa jest 

oznaczona opaskami z szablonami motyli w innym kolorze. W rytmie dźwięków 

bębenka dzieci swobodnie biegają na palcach między obręczami. Na umówiony 

sygnał bębenka: Dzieci: jedno uderzenie zajmują miejsca wokół obręczy – 

każde dziecko ma opaskę w innym kolorze, dwa uderzenia zajmują miejsca 

wokół obręczy – opaski dzieci są w takim samym kolorze. 

•Zabawa Kolorowe kwiaty – wyrabiająca reakcję na ustalone sygnały. 

Kolorowy kwiat (dla każdego dziecka), odtwarzacz CD, nagranie piosenki 

Wołanie wiosny. 

Dzieci zajmują dowolne miejsce na środku sali. Obok każdego dziecka leży 

kolorowy kwiat. W rytmie nagrania piosenki dzieci maszerują między kwiatami. 

Kiedy usłyszą refren, zajmują miejsca obok swoich kwiatów. Następuje przerwa 

w muzyce. Dzieci zajmują miejsca zgodnie z poleceniem N.: z przodu kwiatka, 

z tyłu kwiatka, z lewej strony, z prawej strony. 

•Zabawa orientacyjno-porządkowa – Ptaki – do gniazd! 

Zajęcia 2. Wesoła wilga – praca plastyczna. 
• Wskazywanie wilgi wśród zdjęć kilku ptaków powracających do nas wiosną. 

Zdjęcia: bociana, skowronka, jaskółki, wilgi, kukułki. 



• Przypomnienie cech ptasich na podstawie wilgi. 

Zdjęcie wilgi. 

Dzieci oglądają zdjęcie, wskazują części ciała wilgi i je nazywają (skrzydła, 

dziób, kończyny zakończone szponami, pióra…). Podkreślają, że wilga jest 

ptakiem, bo ma wszystkie cechy ptasie. Przypominają (historyjka), że młode 

wykluwają się z jaj zniesionych w gnieździe. 

• Praca plastyczna Wesoła wilga. 

Dla każdego dziecka: wyprawka, karta 18, klej, nożyczki, kredki. 

• Wycinanie z karty rysunku wilgi. 

• Kolorowanie rysunku według wzoru (fotografia). 

• Nacinanie obrazka w zaznaczonych miejscach i składanie go według 

instrukcji. 

• Sklejanie głowy. 

• Udekorowanie wykonanymi wilgami kącika przyrody. 

• Porządkowanie miejsc pracy. 

Zabawy na świeżym powietrzu 
• Zabawa ruchowa – Kto wyżej rzuci? 

Woreczek dla każdego dziecka. 

Dzieci trzymają woreczki i stają w rozsypce (daleko jedno od drugiego, żeby 

sobie nie przeszkadzały). 

Na polecenie N. każde rzuca woreczek obiema rękami w górę i patrzy, kto 

wyżej podrzuci. N. chodzi między dziećmi i wymienia imiona tych, które 

rzuciły najwyżej. 

• Zabawa orientacyjno-porządkowa – Pająk i muchy. 

N. wyjaśnia, że pająk poluje tylko na żywe muchy. Dzieci w rozsypce biegają, z 

brzęczeniem, bzykaniem, w różnych kierunkach. Na hasło: Idzie pająk! – 

zastygają momentalnie w bezruchu. Pająk wychodzi na łowy (jest nim 

początkowo N.), obserwuje bacznie, obchodzi muchy, a jeśli któraś drgnie, 

zabiera ją do swej sieci (na chwilę odsuwa dziecko od zabawy). 

III  Karta pracy, cz. 3, s. 66. 
Łączenie fragmentów obrazków z dołu karty z odpowiednimi pustymi 

miejscami na dużym obrazku. 

• Zabawa orientacyjno-porządkowa – Spłoszone ptaszki. 

Obręcze, skakanki. 

Na środku sali jest ułożone ze skakanek duże koło i kilka obręczy niedaleko 

niego. Z boku stoi jedno wyznaczone dziecko – pies. Dzieci są wróbelkami. 

Skaczą w dużym kole i szukają pożywienia. Niespodziewanie wpada do środka 

koła pies i zaczyna szczekać. Wróbelki uciekają (podskoki obunóż) do obręczy. 

Gdy pies opuści koło, wówczas wróbelki tam wracają i zabawa zaczyna się od 

początku. 

• Zabawa relaksacyjna – Ptasie gniazdo. 

Klocki, poduszki, odtwarzacz CD, nagranie spokojnej melodii. 



N. wraz z dziećmi buduje na środku sali gniazdo z koców i poduszek. Wszyscy 

siadają w gnieździe. N. prosi dzieci, aby wyobraziły sobie, że są pisklętami. 

Przy nagraniu spokojnej melodii opowiada, co się zdarzyło. 

– Nasze przytulne, ciepłe gniazdo jest bardzo wysoko na drzewie i wiatr kołysze 

nim delikatnie. W gnieździe mieszkają mama bocianowa i małe bocianie 

pisklęta. Wiatr dmie coraz mocniej. Nagle gniazdo się przewraca, a wy, małe 

pisklęta, musicie rozłożyć skrzydełka i machać nimi, aby nie spaść na ziemię. 

Rozłożcie szeroko ramiona i latajcie po sali, mowiąc: kle, kle, kle… dopoki 

nie naprawię gniazda i z powrotem was do niego nie przyprowadzę. (N. 

naprawia gniazdo i przyprowadza do niego jedno pisklę za drugim). 

N. kontynuuje opowieść: – Teraz znow siedzimy w naszym ciepłym gniazdku i 

łagodnie się kołyszemy. Ojej, nadchodzi burza! Nagle nasze gniazdo znow się 

przewraca. Rozłożcie skrzydełka i latajcie po sali, powtarzając przy tym: kle, 

kle, kle… Mocno poruszajcie swoimi skrzydełkami, aby stały się silne. Chcę 

naprawić gniazdo i zanieść do niego wszystkie pisklęta. Teraz znowu możemy 

wszyscy razem siedzieć w ciepłym domku. Widzę, że moje małe bocianki umieją 

już latać… Rozwińcie swoje skrzydełka, pofruńcie i przylećcie teraz do gniazda 

same. 

•Modelowanie struktury dźwiękowej nazw obrazków. 

Obrazki ptaków, dla każdego dziecka: czerwone kartoniki i niebieskie kartoniki. 

Dzieci losują obrazki, dzielą ich nazwy na sylaby i na głoski. Układają modele 

ich nazw. Porównują liczbę samogłosek i spółgłosek. 


