
Plan pracy wychowawczo - dydaktycznej w grupie 5, 6 – latków 
6 kwiecień – 9 kwiecień 2021 r. 

 „Wiosenne powroty” 

 

 

WTOREK, 6 KWIECIEŃ  

1. Co słychać, panie Bocianie? – słuchanie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby  

••Zadzwoniła babcia, ta, która mieszka pod miastem, na wsi, i powiedziała, że upiekła ulubione ciasteczka Ady. – 
Przyjedziecie do nas? – zapytała.  

– No pewnie! – zapewniła Ada i dotąd namawiała rodziców, aż się zgodzili na wspólny wyjazd.  

– Gdzie ciasteczka? – zapytała, gdy tylko zobaczyła babcię.  

Olek nie był smakoszem ciasteczek, za to lubił towarzystwo dziadka. Odnalazł go w sadzie obok domu. Dziadek 
obserwował niebo przez lornetkę. Olek zadarł głowę. W oddali zobaczył jakieś drobne punkciki.  

– Bociany wracają. Co za widok! – dziadek uśmiechnął się promiennie.  

– Naprawdę?! – Olek rzucił się biegiem do samochodu po swoją lornetkę. Po chwili był już z powrotem. – 
Zdążyłem?! Jeszcze je widać?! – pytał zdyszany.  

Trzeba wam wiedzieć, że lornetki przybliżają i powiększają obraz, więc widok był niezwykły. Olek tak bardzo 
zagapił się w niebo, że nawet nie zauważył Ady, która przybiegła za nim z własną malutką lornetką. Patrzył na 
szybujące po niebie bociany. Widział ich rozłożone skrzydła, długie, wyciągnięte szyje,czerwone dzioby, a gdy 
poprawił ostrość, zobaczył nawet pojedyncze pióra w ogonach. Ptaki prawie nie poruszały skrzydłami, a jednak 
sunęły po niebie jak papierowe samoloty albo małe szybowce niesione wiatrem.  

– Też chciałbym tak latać. Szkoda, że nie mam skrzydeł – westchnął.  

Dziadek się uśmiechnął. – Ptaki mogą latać nie tylko dzięki skrzydłom. Ich waga też jest ważna. Są lżejsze niż my, 
bo mają lekkie dzioby i nieduże głowy. No i nie posiadają zębów, żeby mniej ważyć.  

Na niebie było tłoczno jak na autostradzie. Nie tylko bociany wracały do domu na wiosnę. Leciały szpaki, pliszki i 
zięby. Jedne zawzięcie trzepotały skrzydełkami, inne machały nimi tylko od czasu do czasu.  

– Mógłbym na nie patrzeć bez końca. Żałuję, że tak późno poświęciłem się obserwowaniu przyrody. Wierzcie mi, że 
jest to wyjątkowa przyjemność – mówił dziadek. – Nawet nie wiecie, co wyprawiają zwierzęta, gdy sądzą, że nikt 
ich nie widzi. Takich zabaw, psot i tańców nigdzie indziej nie zobaczycie.  

Olka najbardziej zainteresowały zwierzęce psoty. – Pokażesz nam te psoty? – spytał.  

– Oczywiście, wybierzemy się do lasu jutro z samego rana. Babcia pomoże nam przygotować kanapki i termos z 
ciepłą herbatą. Zabierzemy też mapę terenu i to, co najważniejsze dla obserwatorów przyrody... – dziadek 
spojrzał pytająco na wnuki.  

– Ciasteczka! – wykrzyknęła Ada.  

Olek popatrzył na siostrę z politowaniem. – Lornetki – poprawił ją.  

Ich głosy wywabiły z domu tatę. Spojrzał w niebo na szybujące ptaki i westchnął, podobnie jak wcześniej Olek: – 
Chciałbym latać jak ptaki.  

– Lepiej nie. Musiałbyś wyrwać wszystkie zęby, a i tak byłbyś za ciężki – mądrze zauważył Olek.  

– Głowę też masz za dużą – dodała Ada.  

– Nie mówiąc o braku skrzydeł – dorzucił rozbawiony dziadek.  



••Rozmowa na temat opowiadania.  

Co robią ptaki wiosną? Kto to jest ornitolog?   

••Poznawanie budowy ptaka.  

 Dlaczego ptaki umieją latać, a ludzie nie potrafią?  Natura cały organizm ptaka wyposażyła w cechy, które 
umożliwiają mu latanie, np. kości ptaka są zupełnie inne niż kości innych zwierząt. Są dużo lżejsze, gdyż 
znajduje się między nimi wiele pustych przestrzeni. Ptaki nie mają zębów, co także zmniejsza ich ciężar ciała. 
Pokryte są piórami, które spełniają wiele funkcji. Ptak ma skrzydła, które wykorzystuje do radzenia sobie z 
oporem powietrza.  

••Wskazywanie różnic w budowie ciała wybranych ptaków, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dzioby. 
Porównywanie ptasich dziobów i rozpoznawanie ptaków po dziobach.  

Jak myślicie, dlaczego ptaki mają różne dzioby? Następnie prosi, aby dzieci wskazały, który ptak ma najdłuższy 
dziób, który – najkrótszy dziób, i taki, który ich zadaniem jest najmocniejszy.  

Ptaki różnią się zewnętrznie wielkością, ubarwieniem, kończynami, ogonami i dziobami. Najmniejszym ptakiem 
na świecie jest koliber, a największym – struś afrykański. Najbardziej kolorowymi ptakami w Polsce są m.in. 
kraska, bażant, wilga, dzięcioł, szczygieł, sójka. Najdłuższy dziób ma pelikan australijski. Dzioby ptaków są 
dostosowane do rodzaju spożywanego pokarmu. Dziób wszystkożercy szpaka czy wrony jest niezbyt duży, 
ostry na końcu i przeważnie czarny. Dziób ziarnożercy, np. wróbla, jest krótki i szeroki. Służy do rozłupywania 
twardych nasion. Dziób owadożercy, np. jaskółki, jest podobny jest do dzioba ziarnożercy. Dzięki niemu ptak 
może łapać niewielkie owady. Dziób ptaków drapieżnych, np. orła, jest masywny i mocno zagięty. Umożliwia 
schwytanie zdobyczy. Dziób ptaków, które kują w drewnie, jest średniego rozmiaru, ale na końcu bardzo ostry. 
Musi bowiem przekuć korę drzewa. Bocian zaś ma dziób długi, bo poluje na zwierzęta, które zamieszkują 
podmokłe łąki.  

•• Poznawanie zwyczajów bociana  

 Czyje gniazdo chcieli obserwować Olek i dziadek? Jaki dziób ma bocian? Dlaczego dziób bociana jest taki długi? 
Co wiecie na temat bocianów?   

Bociany są gatunkiem chronionym w Polsce. Wracają z ciepłych krajów w marcu lub w kwietniu. Zamieszkują 
tereny, na których znajduje się dużo pól, lasów, łąk. Po przylocie natychmiast biorą się za przebudowę starego 
gniazda lub budują nowe. Najczęściej robią to w pobliżu siedzib ludzkich, np. na dachach, słupach, budynkach 
gospodarczych. Znoszą materiał, układają gałązki i pilnują, aby gniazda nie zajął inny bocian. Kiedy gniazdo jest 
gotowe, samica składa jaja. Wysiaduje je na zmianę z samcem. Kiedy jeden ptak jest w gnieździe, drugi zajmuje 
się zdobywaniem pożywienia. Bociany jedzą wyłącznie zwierzęta, np.: pasikoniki, dżdżownice, ślimaki, 
gryzonie, małe ryby, węże, krety, łasice, gronostaje, młode zające i pisklęta ptaków. Żaby wcale nie są ich 
ulubionym pokarmem.  

KARTY PRACY 5 LATKI; STR.42-45, 6 LATKI:51-55 

• „ Odgłosy wiosny’’- ćwiczenia  ortofoniczne.    

  

Rodzic czyta tekst ,,Języczek wędrowniczek’’, ilustrując obrazkami: (wróble, bocian, konik, świerszcz, 

  

kukułki).    Dziecko dokładnie powtarza sylaby i inne ćwiczenia artykulacyjne. 

  

Nadeszła wiosna. Za oknem słychać było  śpiew ptaków. Dziecko naśladuje głosy ptaków: ,,ćwir, ćwir,ćwir 

’’.Języczek wybrał się do lasu na poszukiwanie oznak wiosny. Jechał na koniku:((,, kląskanie językiem)’’. Na łące 

zobaczył bociany (dziecko wymawia kle, kle, kle ) i świerszcze  (cyk, cyk, cyk ). W oddali usłyszał kukułkę (ku –

ku, ku –ku ). Pachniało wiosną ( dziecko oddycha głęboko wdychając powietrze nosem, wydychając 

ustami). Języczek pochylił się i kichnął (dziecko wymawia ,,apsik’’). Zrobiło się późno. Języczek wsiadł na konia 

i pogalopował do domu ( kląskanie ).  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

2.  Zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence „Gumi Miś”. Nauka układu tanecznego do 
piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=oGJg1RSOof4 
3. Jeśli pogoda sprzyja wybierz się na spacer, obserwuj  przyrodę i pobaw się na świeżym 

powietrzu. 
 

ŚRODA, 7 KWIECIEŃ  
1. Praca: „Bocian z płatków kosmetycznych”: 

https://www.youtube.com/watch?v=aEuv2CgQvPI 
2. Ćwiczenia gimnastyczne z elementami W. Sherborne.  

     

Ćwicz razem z dzieckiem na podłodze.  

     

*Pogoda- deszcz- zabawa. Na hasło pogoda dziecko swobodnie porusza się po podłodze, na hasło deszcz 

wbiega na ułożoną na podłodze poduszkę. Zmiana ról.    

  

*Powitanie paluszkami- rodzic z dzieckiem siedzi naprzeciwko siebie; witają się ze sobą paluszkami 

rąk, całymi dłońmi, paluszkami stóp, wskazują swoje części ciała – pokaż swoje ręce, ucho, brodę itp.  

  

*Jak najwyżej – leżenie na plecach na podłodze; sięganie rękoma i nogami ,,do sufitu’’, wyciąganie ich 

  jak najwyżej, naśladowanie ruchem dłoni wkręcanie żarówek. 

      

* Lustro – rodzic z dzieckiem siedzi naprzeciwko siebie; dziecko wykonuje dowolne ruchy, gesty 

  wykorzystując mimikę twarzy, rodzic naśladuje ruchy dziecka – zmiana ról. 

      

*Kołyska –w siadzie rozkrocznym obejmuje dziecko siedzące przed nim tyłem, kołyszą się na 

 boki.                                                                                                                                                                              

       

* Marsz na palcach – wznoszenie kończyn górnych i wykonanie wdechu nosem; marsz na piętach z 

  wydechem i opustem kończyn górnych. 

  

• ,,Podróżujemy’’ –zabawa ruchowo- naśladowcza, rozwijająca ogólną sprawność ruchową. 

Rodzic z dzieckiem wybierają się w podróż różnymi pojazdami; naśladują ich ruchy i dźwięki:     

  

- Jedziemy rowerem – kładzie się na plecach, i naśladuje nogami pedałowanie (szybko, wolno)     

- Wsiadamy do samolotu – rozkłada szeroko ramiona, naśladuje lot i warkot  silnika.             

- Płyniemy motorówką, kajakiem,  jedziemy samochodem, pociągiem  itp.   Zmiana ról. 

,,Podróżujemy’’ –zabawa ruchowo- naśladowcza, rozwijająca ogólną sprawność ruchową. 

Rodzic z dzieckiem wybierają się w podróż różnymi pojazdami; naśladują ich ruchy i dźwięki:     

  

- Jedziemy rowerem – kładzie się na plecach, i naśladuje nogami pedałowanie (szybko, wolno)     

- Wsiadamy do samolotu – rozkłada szeroko ramiona, naśladuje lot i warkot  silnika.             

- Płyniemy motorówką, kajakiem,  jedziemy samochodem, pociągiem  itp.   Zmiana ról. 

3. Spacer - obserwowanie na niebie  ptaków, które przylatują wiosną. 

 
 

CZWARTEK, 8 KWIECIEŃ 
1.Leśny koncert – zajęcia matematyczne z elementami ćwiczeń artykulacyjnych. 

– dziecko liczy wróble siedzące na gałęziach drzewa, podaje wynik, a następnie naśladuje odgłosy 

wróbla i próbuje naśladować jego lot; 

– dziecko określa, z której strony drzewa znajduje się bocian, następnie naśladuje jego odgłosy i 

maszeruje unosząc wysoko kolana; 

– dziecko określa, z której strony drzewa znajduje się kukułka i naśladuje jej odgłosy 

– dziecko zamienia się w wybranego przez siebie ptaka i wykonuje polecenia rodzica – stań przede 

mną, stań za mną, stań z mojej prawej strony, stań z mojej lewej strony. 

https://www.youtube.com/watch?v=oGJg1RSOof4


KARTY PRACY 5 LATKI; 46,47, 6 LATKI -56-57 

 
 

Zabawa Zrób to, o co proszę 

– Zabawa z kartonikami lub przedmiotami codziennego użytku 

– Podaję kilka przykładowych zdań.  Można wymyślać różne możliwości.  Dziecko wykonuje 
polecenia: 

Postaw doniczkę na stole. 

Włóż bazie do doniczki. 

Postaw krzesło przed stołem. 
Postaw lampę obok stołu. 
Postaw konewkę pod stołem. 
Postaw krzesło za stołem. 

Postaw lampę nad  stołem. 
Itd. 

 Ćwiczenia słownikowe – układanie zdań. Liczenie słów w zdaniach. 

– dziecko wybiera jedno zdjęcie ptaka; następnie układa zdanie z nazwą ptaka, którego zdjęcie 
wybrało. Liczy słowa w zdaniu i je wyklaskuje. 

http://www.przedszkole13.lubin.pl/wp-content/uploads/2020/04/4.png


Ćwiczenie oddechowe Bocianie pióro. 

–   – układa piórko lub kawałek bibuły na otwartej dłoni i dmuchając wprawia je w ruch 

2.Utrwalenie układu tanecznego do piosenki „Gumi miś”. 
https://www.youtube.com/watch?v=oGJg1RSOof4 
3.  Spacer –obserwacja ruchu ulicznego. 

PIĄTEK, 9 KWIECIEŃ  

1. Oglądamy film  

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY 

https://www.youtube.com/watch?v=Glr9aYC4o7E&list=PLvfC7zHi4OR8xNTXma66x511yCfq1Zyp
m&index=11&t=0s 

• Wprowadzenie litery  „j” małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. KARTY PRACY 5 LATKI; 
STR.40,41 6 LATKI; 48-50 

Oglądamy film: https://www.youtube.com/watch?v=yMIY7XESVpU 

Ćwiczymy pisanie paluszkiem po stole, w powietrzu, na plecach rodzica. 

 

• Wyszukiwanie na ilustracji przedmiotów, których nazwy zawierają głoskę „j”. Dzieci oglądają ilustrację 

i wymieniają nazwy zawierające głoskę j: jogurt jagodowy, jajka, Julek, 

https://www.youtube.com/watch?v=oGJg1RSOof4
https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY
https://www.youtube.com/watch?v=yMIY7XESVpU


 

• Znajdź  w swoim domu jak najwięcej przedmiotów w  których nazwie znajduje się litera 
„J, j”. Ile udało Ci się ich znaleźć? 

  

Analiza i synteza słuchowa słowa jajko: dzielenie słowa jajko na sylaby,  na głoski, określanie 
rodzaju głoski : spółgłoska, co słyszymy na początku słowa jajko? – podawanie przykładów słów 
rozpoczynających się głoską j (jeleń, jagody, jogurt…), mających ją w środku (kajak, fajka, 
bajka…) oraz na końcu (kraj, maj, klej…). 

Analiza i synteza wzrokowa wyrazu jajko: piszemy  wyraz jajko – dziecko rysuje tyle okienek z ilu 
głosek składa się wyraz, następnie zamalowuje wcześnie narysowane okienka odpowiednim 
kolorem- samogłoski i spółgłoski, ćwiczenia w pisaniu litery J, j palcem w powietrzu, na dywanie, 
na blacie stolika, można też ułożyć kształt litery przy pomocy sznurka…, karta pracy- piszemy 
literę  J, j  po śladzie i samodzielnie. 

• Zabawa badawcza- „ PŁYWAJĄCE JAJKO” 

 

  



 

Gdy włożymy jajka do wody, to oczywiście toną.  Dzieje się to z prostej przyczyny: jajko ma 
większą gęstość niż woda. Wystarczy wsypać sól do wody i zwiększyć jej gęstość tworząc 
solankę, a jajko będzie pływało. A czy Wasze jajko unosi się na wodzie? Spróbujcie wykonać to 
doświadczenie razem z bliskimi. 

2. Praca plastyczna: „Kolorowe Cudaki „ https://www.youtube.com/watch?v=F1IdW7hChek 

• Obserwowanie przyrody wiosną podczas spacerów. Ciekawe czy spotkasz 
jakieś oznaki wiosny? 

 

Bardzo zachęcam dzieci, jak i Państwa do przebywania na świeżym powietrzu, korzystania z dobrej pogody, 

wspólnych zabaw i aktywności. Bawcie się dobrze i obserwujcie otaczającą nas przyrodę. 

 Życzymy udanej zabawy 😊 

 



Zadania dla chętnych : 

 



 


