
Tydzień: 30.03.2020 - 03.04.2020 r. 

Materiały dla dzieci 3 i 4 letnich ( oddział I, II, III, IV) 

Temat tygodnia: Wiosenne powroty 

Drodzy Rodzice i Dzieciaki - Przedszkolaki ! 

W tym tygodniu tematem przewodnim będą „Wiosenne powroty”. 

Zadanie 1. 

Obejrzyj film edukacyjny „Wiosenne odgłosy ptaków” klikając w link:  

https://www.youtube.com/watch?v=NFz4nfoB5dA&list=TLPQMjMwMzIwMjDr4Nv2pxRi

QQ&index=5 

Zadanie 2. 

 Posłuchaj zagadki i powiedz kto to taki?: 

Zagadka: 

Powrócił do nas 

z dalekiej strony                              

ma długie nogi 

i dziób czerwony. (bocian) 

Zadanie 3. 

Spójrz na obrazki ptaków przylatujących na wiosnę. Zapewne o niektórych z nich słyszałeś, 

poznaj pozostałe. Zwróć uwagę na ich kolory. Spróbuj wyklaskiwaniem podzielić ich nazwy 

na sylaby. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NFz4nfoB5dA&list=TLPQMjMwMzIwMjDr4Nv2pxRiQQ&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=NFz4nfoB5dA&list=TLPQMjMwMzIwMjDr4Nv2pxRiQQ&index=5


Zadanie 4.  

Posłuchaj opowiadania pt. „Ptasia narada”. 

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! 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. 

 

Odpowiedz na  pytania: 

  

- Od kogo ptaki dostały list? 

- Czego się z niego dowiedziały? 

- Jakie ptaki przylatują wiosną do Polski? 



Zadanie 5. 

Zabawa ruchowa pt. „ Bociany na łące”  

Przy dźwięku muzyki dzieci naśladują chód bociana po wysokiej trawie - podnoszą nogi 

wysoko do góry. Na przerwę w muzyce zatrzymują się, stają na jednej nodze, wyciągają ręce 

przed siebie i klaszczą w nie. Naśladują odgłosy wydawane przez bociana, mówią: kle, kle, 

kle. 

Zadanie 6. 

Posłuchaj piosenki pt. „Wiosenny rock” 

https://www.youtube.com/watch?v=GZ5ppIBA2Hg 

Zadanie 7. 

Ćwiczenia oddechowe – wykorzystaj piórka lub wycięty pasek z papieru, słuchając muzyki 

poprzez dmuchanie wpraw w ruch kolorowe piórka lub paski. 

Zadanie 8.  

Praca plastyczna – Jaskółka z rolki. Korzystamy z dostępnych w domu materiałów 

papierniczych. (Filmik instruktażowy pod linkiem): 

https://www.youtube.com/watch?v=RterFPqfAd4 

https://mojedziecikreatywnie.pl/sdm_downloads/szablon-jaskolki/ - szablon Jaskółki. 

Zadanie 9. 

Posłuchaj muzyki  i pokoloruj kredkami lub pomaluj farbkami żabkę. 

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

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/animowana-zaba-2 - żabka kolorowanka 
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Zadanie 10. 

Znajdź na obrazku 3 różnice. 

 

 

Zadanie 11. 

Zabawy muzyczno- ruchowe na każdy dzień: 

https://www.youtube.com/watch?v=zn2ihUfMV_M 

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w 

https://www.youtube.com/watch?v=H0I1BRT3N7M 

https://www.youtube.com/watch?v=TgBhPVMcR7c 

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs&list=PLh-

uyy44bPNrFVXi0_3iSvHMPLVPEIMht 
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