
 

ZADANIA DLA KOTKÓW-PSOTKÓW         ( 6.04.-9.04.2021r.) 

 
 

Dzień dobry kochane dzieci i rodzice! 

W tym tygodniu porozmawiamy sobie o Wiośnie i o ptakach. 

Zapraszamy! 

6.04.2021 ( wtorek) 

Tematyka: Wiosenne powroty 

 

1. Posłuchaj opowiadania  o ptakach :Co słychać Panie Bocianie? 

Autor: M. Strękowska 

 
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. 

• Porozmawiaj z rodzicem na temat opowiadania: 

- co robią ptaki wiosną? 

- kto to jest ornitolog? 

• Poznaj budowę 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. 

• Wykonaj ćwiczenie w kartach pracy- cz.4, s. 52-53 

2. Pobaw się przy muzyce i wykonaj ćwiczenia w podskokach. 

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU 

3.  Posłuchaj ciekawostek o bocianie. 

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU


 
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. 

 

4. Jeśli pogoda dziś sprzyja wybierz się z rodzicem, rodzeństwem na spacer. Może uda 

Ci się zaobserwować na niebie  ptaki, które przylatują wiosną. 

 

7.04.2021 (środa) 

Tematyka: Wiosenne powroty 

 

1. Na Dzień dobry wykonaj ćwiczenia oddechowe. 



 

 Zabawa ruchowa połączona z ćwiczeniami oddechowymi – Jestem lekki jak piórko. 

Sztuczne piórko dla  dziecka ( może być wycięte z papieru) odtwarzacz CD, nagranie 
spokojnej melodii. Rodzic rozdaje dziecku  piórko. Podczas muzyki dziecko spaceruje 
i podrzuca piórko do góry. Za pomocą wydychanego powietrza próbuje utrzymać 
piórko jak najdłużej w powietrzu. Podczas przerwy w muzyce zatrzymuje się i patrzy, 
jak piórko opada na podłogę, po czym kładzie się na dywanie i obserwuje piórko. 

2. A teraz poznaj nową literkę- F, f. 



 
 

• Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy- cz.4.s.60-63 

( nie zapomnij o czytaniu tekstów w kartach pracy!) 

3. Wykonaj pracę plastyczną -Bocian 

 Na pewno mama znajdzie w swojej kosmetyczce płatki kosmetyczne, jeśli masz też 

kolorowy papier, klej i nożyczki możesz wykonać ciekawą pracę plastyczną . 



 
4. Jeśli pogoda sprzyja  wybierz się na spacer i pobaw się na świeżym powietrzu. 

 

 

 



8.04.2021 ( czwartek) 

Tematyka: Wiosenne powroty 

 

1. Zacznij dzień od gimnastyki. 

 

               Ćwiczenia poranne: 

• Ćwiczenie orientacyjno-porządkowe Motyle - Dzieci zamieniają się we fruwające 
motyle. Na przerwę w muzyce siadają, kucają na gałęziach drzew. 

• Ćwiczenie wyprostne Kwiaty. Wiosna budzi kwiaty - siad klęczny. Obudzony kwiat 
rośnie i jest coraz większy (dzieci stają aż na palce). 

• Skłony boczne Odgłosy wiosny. Siad skrzyżny. Dzieci nasłuchują co słychać na łące - 
wykonują skłony bocznej dotykając uchem kolana lewego, prawego. 

2. A teraz zapraszam na zabawę Wiosenna matematyka 
Przygotujcie razem dowolne liczmany, np. klocki a następnie przedstawiajcie dzieciom 
sytuacje. Dzieci układają liczmany, liczą je i odpowiadają na pytanie a potem zapisują 
działanie matematyczne np. 2+3=5 
  
Propozycje sytuacji: 

• Pewnego dnia zakwitły na łące 2 stokrotki; następnego dnia       zakwitły 
jeszcze 3. Ile stokrotek zakwitło na łące? 

• Na łące rosło 8 stokrotek. Dzieci zerwały 4 stokrotki. Ile stokrotek zostało? 

• W słoneczny dzień nad łąką fruwały 4 motylki cytrynki. Za chwilę przyleciało 
jeszcze 6 motylków. Ile motylków fruwa teraz nad łąką? 

• Na kwiatach siedziało 10 motylków cytrynków. 3 motylki odfrunęły. Ile 
motylków zostało na kwiatach? 

 
 



3. Ćwicz słuch fonematyczny- zabawa Co to za ptak? 

Rodzic podaje głoski, a dzieci wymyślają nazwy ptaków rozpoczynające się tymi 

głoskami. Np.: 

a – albatros; b – bocian; d – dudek; g – gawron; j – jemiołuszka; k – kukułka; m – 

mewa; 

 o– orzeł; p – pliszka; r – raniuszek; s – sowa; w – wrona. 

Spróbuj także dzielić nazwy ptaków na sylaby, potem na głoski. 

 

4. Posłuchaj piosenki Żabie kroki  i spróbuj wykonać dowolny układ taneczny do 

piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg 

5. Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy- cz.4,s. 54-55 

 

 

9.04.2021 (piątek) 

Tematyka: Wiosenne powroty 

 

1. Obejrzyj prezentację: ( poproś rodzica o odczytanie ciekawostek o naszych ptakach) 

„Powroty ptaków” 

Do Polski zaczyna zlatywać coraz więcej ptaków zwiastujących wiosnę: skowronek, żuraw, 

bocian, jaskółka, jeżyk, czajka i wiele innych. Lasy opuszczają jemiołuszki, gile i czeczotki, 

które spędzają u nas zimę. 
 
Skowronki – są ściśle związane z krajobrazem rolniczym. Nie bez powodu mówi się, że rolnik 
wychodzi w pole ze skowronkiem i ze skowronkiem kładzie się spać. 

SKOWRONEK 
 
Czajki-są częstymi  zwiastunami wiosny. Już w marcu przylatują na lęgowiska. Niestety, czajka 
jest coraz bardziej nieobecna z powodu drapieżnictwa lisów psów, kotów, wron czy srok to 
przyczynia się do stałego spadku liczebności tych wspaniałych ptaków. 

https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg


CZAJKA 
 
Jaskółki- Przylatują już gdy wiosna zadomowia się w Polsce na dobre, w połowie kwietnia. 
Jaskółki znane są z tego, że dzięki ich zachowaniu możemy przewidzieć pogodę. Jak mówi 
mądrość ludowa: gdy jaskółki nisko latają to znaczy, że będzie padało. 

JASKÓŁKA 
 
Żuraw- jest jednym z pierwszych zwiastunów wiosny. Ptak ten wraca do Polski na przełomie 
lutego i marca. Również w maju może się zdarzyć, że usłyszymy nad głowami donośny 
gardłowy głos zwany klangorem i zobaczymy przelatujący klucz żurawi. Żuraw to najokazalszy 
i największy z naszych ptaków. 

ŻURAW 
 
 
 
Jeżyki – ptaki te przylatują do Polski na przełomie kwietnia i maja to znak, że już wiosna w pełni. 
Sylwetka tego ptaka przypomina jaskółkę, ale bliżej mu do kolibra. Dawniej jerzyki gniazdowały 
w skałach i w lasach. 



JEŻYK 
 

2. Poćwicz przy muzyce- Wiosenne zabawy. 
https://www.youtube.com/watch?v=iH2zc5tkHPo 

3. Wykonaj pracę plastyczną Żabka z kółek. 

               Proste do przygotowania żabki z kółek: idealne zadanie dla przedszkolaków. Doskonałe na     
wiosenny czas dla dzieci, które ćwiczą wycinanie po okręgu a jednocześnie mają ochotę na pracę 
plastyczną z żabką w temacie. ( boćka już robiliście, przyda mu się koleżanka) 
Materiały i przybory: 

• papier: niebieski, zielony, biały 
• filiżanka i ołówek 
• nożyczki 
• klej 
• czarny marker 
• dziurkacz ozdobny w kształcie koła 2,5 cm 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iH2zc5tkHPo
https://www.ceneo.pl/43860126#cid=20580&crid=181915&pid=1320


 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

4. Aby utrwalić zdobyte wiadomości rozwiąż zagadki: 

 
• Pióra biało- czarne, 

             buciki czerwone; 

              uciekają przed nim żabki, 

              bardzo przestraszone. ( bocian) 

• Już po lesie kuka, 

gniazdka sobie szuka. 

Jak znajdzie, podrzuca jaja, 

niech inni je wygrzewają. (  kukułka) 

• Wiosna do nas przyleciała 

ta ptaszyna, czarna, mała. 

Murować się nie uczyła, 

ale gniazdko ulepiła . ( jaskółka) 



• Śpiewa wysoko 

piosenki do słonka, 

glos ma podobny 

do drżenia dzwonka. (skowronek) 

5. Wybierz się na spacer, podziwiaj przyrodę i baw się dobrze! 

 

POZDRAWIAMY!!! 

 

 

 


