
1 KWIECIEŃ ŚRODA

TEMATYKA DNIA: WOŁANIE WIOSNY

W tym tygodniu przyszła już do nas wiosna. 

W związku z tym posłuchaj wiersza, który opowiada o tej porze roku. 

 Bożena Głodkowska „Wiosna i moda”

Pod koniec zimy wiosna 

wyjęła żurnali stosik. 

– W co mam się ubrać? – dumała 

– co w tym sezonie się nosi? 

Założyć sukienkę w kropki? 

A może golf? No i spodnie? 

Co wybrać, by być na czasie 

i nie wyglądać niemodnie? 

Torebkę wziąć czy koszyczek? 

Na szyję apaszkę cienką, 

na głowę – kapelusz z piórkiem 

czy lepiej beret z antenką?

(W tym czasie... – Gdzież ta wiosna? 

– pytali wszyscy wokół. 

– Zaspała? Zapomniała? 

Nie będzie jej w tym roku?) 

I przyszła w zielonych rajstopach, 

w powiewnej złocistej sukience 

i miała wianek z pierwiosnków, 

a w ręce trzymała kaczeńce. 



Pachniała jak sklep z perfumami 

– wszak była calutka w kwiatach, 

sypała płatkami jak deszczem 

– i tak już zostało do lata.

Porozmawiaj teraz z rodzicem na temat tego co usłyszałeś/aś 

i zapamiętałeś/aś

 Rozmowa na temat wiersza. 

− Jaki problem miała wiosna? 

− W co postanowiła się ubrać? 

− Jak wyglądała?

Odpowiedz na pytania:

--Jakie kolory kojarzą Ci się z wiosną? Dlaczego? 

--Jak wyglądałby świat, gdyby wszystko było zielone?

--Czy potrafisz wymienić wszystkie pory roku ? Spokojnie rodzice Ci pomogą !

--Jaka jest Twoja ulubiona pora roku?

Spójrz na obrazek drzewa poniżej.

Nazwij odpowiednio pory roku które dostrzegasz.

W razie wątpliwości poproś rodziców o pomoc.



Dzisiaj jest środa 1 kwietnia. 

Czy wiesz co to za dzień ? 

Co dzisiaj obchodzimy, jak świętujemy ?

Zastanów się, rodzice Ci podpowiedzą.

*Prima Aprilis to jedno z bardziej lubianych świąt przez Polaków. 

Zwyczajem w ten dzień jest robienie żartów ze znajomych, celowe wprowadzanie 

w błąd i nabieranie rodziny i przyjaciół. 

Żarty często można także spotkać w mediach, które tego dnia podają zabawne 

informacje. 

W dniu dzisiejszym pozostaje do realizacji w kartach pracy strona 66 

(część fioletowa, link i miniatura znajduje się poniżej),

a także z wyprawki plastycznej karta nr 18 

Praca pod tytułem „Wesoła wilga”.



http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/przedszkole/npoia-bbplus-kp-

3/mobile/index.html#p=69



2 KWIECIEŃ CZWARTEK 

TEMATYKA DNIA: POWROTY PTAKÓW

Usiądź wygodnie. Na początek posłuchaj uważnie wiersza czytanego przez 

Twojego rodzica.

 Apolinary Nosalski „O dwunastu braciach – kwiecień”

Kwiecień nie czeka, 

bardzo się spieszy, 

aby na drzewach 

listki rozwiesić, 

pierwsze warzywa 

zasiać w ogrodzie, 

po czym z uśmiechem 

od nas odchodzi. 

Uważnie słuchałeś/aś ? Odpowiedz teraz na pytania:

 O jakim miesiącu jest wiersz? 

Co robi kwiecień? 

Wymieńcie nazwy wszystkich miesięcy.

Jeśli nie potrafisz, poproś o pomoc rodzica.

Zastanów się teraz czy masz w domu jakąś książkę o ptakach. Może znajdzie 

się jakiś atlas albo bajka? Pomyśl ! Weź rodzica za rękę i poszukajcie razem ! 

Jeśli się coś znalazło, proszę porozmawiaj z rodzicem o ptakach które tam 

widzicie.



Spójrz na zdjęcia ptaków powyżej, przyjrzyj się im a następnie 

wysłuchaj zagadek.

Postaraj się je rozwiązać i wskazać odpowiedniego ptaka.



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) 

Wiosną do nas przyleciała 

ta ptaszyna czarna, mała. 

Murować się nie uczyła, 

                                              ale gniazdko ulepiła.                              (jaskółka)

Śpiewa wysoko 

piosenki do słonka, 

głos ma podobny 

                                            do drżenia dzwonka.                       (skowronek) 

Porozmawiaj ze swoim rodzicem na temat zwierząt wykluwających się 

z jajek.

Odpowiedz na pytania zadane przez rodzica:

Jakie zwierzęta wykluwają się z jajeczek? (Jaszczurki, ptaki, owady, żaby, ryby). 

Czy wszystkie jajeczka są takie same? 

Czy wszystkie zwierzęta wykluwają się tak jak ptaki?

Na ten dzień przewidziana jest historyjka obrazkowa z wyprawki 

plastycznej, którą wycinamy sami i układamy według kolejności wydarzeń. 

Dziecko nadaje jej tytuł, oraz opowiada treść. Historyjkę znajdziemy w 

wyprawce plastycznej, jako karta D.



W dniu dzisiejszym pozostaje nam do realizacji w kartach pracy strona 

67 i 68. 

Poniżej podaję link oraz miniaturę.

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/przedszkole/npoia-bbplus-kp-

3/mobile/index.html#p=69

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/przedszkole/npoia-bbplus-kp-3/mobile/index.html#p=69
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/przedszkole/npoia-bbplus-kp-3/mobile/index.html#p=69


3 KWIECIEŃ PIĄTEK

TEMATYKA DNIA: SĄSIAD SZPAK

Bardzo proszę spójrz na zdjęcie umieszczone poniżej.

Czy znasz tego ptaszka?

To szpak.

Proszę wskaż na zdjęciu części ciała świadczące o tym, że szpak to ptak.

Omów jego wygląd. 

Zwróć uwagę na mieniące się kolorami pióra, można tam dostrzec również 

kolor brązowy.

**Szpaki są przedsiębiorcze, ciekawskie, towarzyskie. Wszystko robią szybko i 

zdecydowanie. W gniazdach mają zioła, które chronią je przed pasożytami. Śpiewając, 

wydobywają różne dźwięki, najczęściej te zasłyszane, np. dźwięki klaksonów 

samochodów. Każdy z nich ma swoją charakterystyczną pieśń. Zjadają dżdżownice, 

mrówki i różne robaki z ziemi, spod kamieni. Lubią też dojrzałe owoce, np. czereśnie.



Posłuchaj teraz opowiadania. Usiądź wygodnie.

Nim zaczniecie, poproś rodzica o odszukanie ilustracji do tekstu. Znajdują się w linku 

poniżej na stronie 56-57(wersja papierowa), 58-59(wersja internetowa). 

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/przedszkole/npoia-bbplus-

ks/mobile/index.html#p=58

Możesz także spoglądać na obrazek miniaturowy zamieszczony niżej.

 Małgorzata Strękowska-Zaremba „Sąsiad szpak”

Olek, Ada i rodzice przyjechali do dziadków w odwiedziny i zostali na cały 

weekend. Ada była zachwycona. Dostała nowy dzwonek do roweru w kształcie 

rumianego jabłuszka i musiała go wypróbować. Natychmiast! Jeździła dookoła ogrodu 

dziadków i dzwoniła zawzięcie. Sprawiało jej to ogromną radość. Wprawdzie rodzina 

zatykała uszy, ale co tam. Wreszcie Olek nie wytrzymał. – Na kogo dzwonisz? – spytał.

– Na przechodniów. Ostrzegam ich, że jadę – odpowiedziała rozpromieniona Ada.  – Ja 

nie mogę! Tu nie ma żadnych przechodniów – wykrzyknął ogłuszony Olek.  Ada 

wzruszyła ramionami, jednak wreszcie przestała dzwonić. – Jak dobrze – westchnęli 

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html#p=58
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html#p=58


dziadkowie, rodzice i cztery ogrodowe myszy. – Cisza, aż dzwoni w uszach – roześmiał 

się dziadek. – Teraz mogę przedstawić wam nowego sąsiada. – Zaprowadził Adę i Olka

w odległą część ogrodu. Tu, na pniu wysokiej brzozy, powiesił kilka dni wcześniej 

budkę lęgową dla ptaków. – Zachowajcie ciszę. Wkrótce go zobaczycie – szepnął. Już po

chwili dzieci zauważyły nadlatującego od strony sadu ptaszka. Krótki prostokątny 

ogon sprawiał, że w locie wyglądał jak czteroramienna gwiazda. Usiadł na gałęzi 

brzozy, ale z daleka od budki. Dzieci mogły mu się przyjrzeć uważnie. Czarne skrzydła 

mieniły się w wiosennym słońcu zielenią i fioletem. W ostro zakończonym dziobie 

trzymał źdźbło zeschłej trawy. Rozglądał się na wszystkie strony.  Olek i Ada aż 

wstrzymali oddechy, aby go nie spłoszyć. Ptak upewnił się, że nic mu nie grozi, i 

przefrunął do budki. – Rozpoznaliście tego pana? – spytał dziadek. – Pewnie. To pan 

szpak – odpowiedział bez wahania Olek. – Pani szpak też osiedli się w budce? – 

spytała Ada. – Oczywiście. Pan szpak wije gniazdo dla pani szpakowej i dla małych 

szpaczków. – Będziesz miał bardzo dużo sąsiadów, dziadku – zauważył z uśmiechem 

Olek. – Zdaje się, że będą podobnie hałaśliwi jak Ada i jej dzwonek – szepnęła mama, 

która dołączyła do obserwatorów pracowitego szpaczka.  – Szpet-szpet – zaśpiewał 

szpak i pomknął szukać materiałów na gniazdo. Wracał do budki wielokrotnie, 

przynosił pióra, korę, suche liście, mech, trawę. – Stara się – zauważyła Ada. Na to 

szpak zaskrzypiał jak stare deski w podłodze i jeszcze dodał: – Kuku, kuku! Olek i Ada

zrobili wielkie oczy. Ze zdziwienia, naturalnie. Czyżby pan szpak stracił rozum?  – 

Zapomnieliście, że szpaki potrafią naśladować różne głosy – przypomniał im dziadek, 

ubawiony zaskoczonymi minami wnucząt. Następnego dnia o świcie Ada zerwała się z 

łóżka z głośnym krzykiem: – Kradną mój rower! Wypadła na podwórko w rozpiętej 

kurtce zarzuconej na piżamę. Za nią wyskoczyli dziadkowie, rodzice i Olek. Wszystkich

obudził wyjątkowo głośny dźwięk dzwonka, który zdobił rower Ady. Jakież było ich 

zaskoczenie, kiedy odkryli, że rower stoi bezpieczny w komórce, a jego dzwonek... 

milczy. Gdy przetarli zaspane oczy, zobaczyli na gałęzi topoli przy oknie pokoju, w 

którym spała Ada, pana szpaka. Nowy sąsiad dziadka naśladował dźwięk dzwonka 

niczym najzdolniejszy artysta. Zdziwił się na widok rodziny w komplecie. – Miau – 

miauknął jak kot i odleciał. – „Miau”, czy to po ptasiemu dzień dobry? – zastanawiała 

się babcia. Ada pomyślała, że to coś mniej przyjemnego. – Przepraszam, panie szpaku 

– szepnęła w stronę budki. Jak myślicie, dlaczego Ada przeprosiła szpaczka?



Rozmowa na temat opowiadania:

Dlaczego Ada jeździła na rowerze i dzwoniła? 

Kogo przedstawiał dziadek Olkowi i Adzie? 

Gdzie założył gniazdo szpak? 

Jakie odgłosy naśladował szpak? 

Dlaczego Ada myślała, że kradną jej rower? 

Kto głośno naśladował dźwięk dzwonka? 

Jakim dźwiękiem pożegnał szpak rodzinę? 

Zakres materiału do wykonania w tym dniu to strony 69,70,71

Podaję link oraz miniaturę poniżej.

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/przedszkole/npoia-bbplus-

kp-3/mobile/index.html#p=71

Brawo ! W tym tygodniu to już koniec.

Ciesze się że wszystkie zadania zostały wykonane ! 

Jestem z Ciebie dumna ! 

Gratulacje !

Podziękuj rodzicom za pomoc !

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/przedszkole/npoia-bbplus-kp-3/mobile/index.html#p=71
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/przedszkole/npoia-bbplus-kp-3/mobile/index.html#p=71


Odpocznijcie troszkę i powracamy do pracy 

w poniedziałek !

Dużo zdrówka!

Pozdrowienia dla wszystkich MISIÓW !

p. Natalia

Bardzo dziękuję dzieciom za wykonanie prac a rodzicom za

zdjęcia przesłane do mnie drogą elektroniczną.

Jednocześnie proszę o więcej. Jest mi bardzo miło gdy otrzymuję

takie wspaniałe prace.

 Mój adres n.bobrek@mp18.pl

Dziękuję również za udział w naszym Facebookowym konkursie. 

mailto:n.bobrek@mp18.pl


Przypominam że na naszej stronie internetowej  w zakładce Misie

pojawiają się też osobne pliki do pobrania przygotowane przez

Panią Patrycję Szymańską, naszego drugiego nauczyciela. Są to

propozycje zabaw, prac plastycznych, aktywności ruchowych, które

są uzupełnieniem zamieszczonych przeze mnie treści.

Miejsca, w które warto zajrzeć:

http://kodowanienadywanie.blogspot.com

https://dzieciakiwdomu.pl

https://www.janauczycielka.com

https://edukacjaztreflikami.pl

https://eduzabawy.com

https://www.domowyprzedszkolak.pl

https://oliloli-newlife.com

http://bystredziecko.pl

http://www.gralandia.pl/

Pozdrawiam,

Natalia Bobrek

http://bystredziecko.pl/
https://oliloli-newlife.com/
https://dzieciakiwdomu.pl/
https://edukacjaztreflikami.pl/
https://www.janauczycielka.com/
http://kodowanienadywanie.blogspot.com/
http://www.gralandia.pl/
https://www.domowyprzedszkolak.pl/
https://eduzabawy.com/

