
TEMATYKA TYGODNIA: WIOSENNE POWROTY

30 MARCA PONIEDZIAŁEK

TEMATYKA DNIA: GDZIE BUDOWAĆ GNIAZDO?

Usiądź wygodnie i posłuchaj opowiadania.

Hanna Zdzitowiecka „Gdzie budować gniazdo?”

 – Nie ma to jak głęboka dziupla! Trudno o lepsze i bezpieczniejsze mieszkanie dla 

dzieci – powiedział dzięcioł. – Kto to widział, żeby chować dzieci w mroku, bez odrobiny

słońca – oburzył się skowronek. – O, nie! Gniazdko powinno być usłane na ziemi, w 

bruździe, pomiędzy zielonym, młodym zbożem. Tu dzieci znajdą od razu pożywienie, tu

skryją się w gąszczu… – Gniazdo nie może być zrobione z kilku trawek. Powinno być 

ulepione porządnie z gliny, pod okapem, żeby deszcz dzieci nie zmoczył. O, na przykład

nad wrotami stajni czy obory – świergotała jaskółka. – Sit, sit – powiedział cichutko 

remiz. – Nie zgadzam się z wami. Gniazdko w dziupli? Na ziemi? Z twardej gliny i 

przylepione na ścianie? O, nie! Spójrzcie na moje gniazdko utkane z 

najdelikatniejszych puchów i zawieszone na wiotkich gałązkach nad wodą! Najlżejszy 

wiaterek buja nim jak kołyską... – Ćwirk! Nie rozumiem waszych kłótni – zaćwierkał 

stary wróbel.  – Ten uważa, że najbezpieczniej w dziupli, tamtemu w bruździe łatwo 

szukać ukrytych w ziemi owadów. Ba, są nawet ptaki budujące gniazda tylko w 

norkach, w ziemi albo wprost na wodzie… Ja tam nie jestem wybredny w wyborze 

miejsca na gniazdo. Miałem już ich wiele w swoim życiu. Jedno zbudowałem ze słomy 

na starej lipie, drugie – pod rynną, trzecie... hm... trzecie po prostu zająłem jaskółkom,

a czwarte – szpakom. Owszem, dobrze się czułem w ich budce, tylko mnie stamtąd 

wyproszono dość niegrzecznie. Obraziłem się więc i teraz mieszkam kątem u bociana. 

W gałęziach, które poznosił na gniazdo, miejsca mam dosyć, a oboje bocianostwo nie 

żałują mi tego kącika. 



Rozmowa na temat opowiadania.

 − Które ptaki rozmawiały o gniazdach? 

− Jakie gniazdo zachwalał dzięcioł, a jakie skowronek? 

− Jakie gniazdo zachwalała jaskółka, a jakie remiz? 

− Co powiedział wróbel na temat gniazd?

 − Z czego ptaki robią gniazda?

Bardzo proszę otwórz książkę na stronie 62 i 63

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

3/mobile/index.html#p=64

Postępuj zgodnie z poleceniami:

Posłuchaj nazw ptaków. Obejrzyj ich gniazda. Czym się różnią gniazda, a w czym są 

podobne? 

Opowiedz historyjkę ze strony 63 

Następnie weź kartkę papieru i kredki. Spróbuj przerysować bociany według wzoru.

Poproś o pomoc rodziców.

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/przedszkole/npoia-bbplus-kp-3/mobile/index.html#p=64
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/przedszkole/npoia-bbplus-kp-3/mobile/index.html#p=64


Będziemy odkrywać teraz nową literę – literę J, j 

Proszę spójrz na stronę o numerze 64 i 65

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/przygotowanie-czytania-

pisania/mobile/index.html#p=66

Spójrz na rysunki i opowiedz co przedstawiają. 

Pamiętaj że poznajemy literę J

Jeśli potrafisz, podaj inne wyrazy rozpoczynające się tą literą. 

Poproś rodziców o pomoc.

Przeczytaj z rodzicami podane wyrazy. Wskaż palcem litery J

Poproś rodziców o przerysowanie jajek z kolejnego zadania.

Wykonaj następujące polecenie:

Pokoloruj jajka. To ile, jajek pokolorować na dany kolor, podpowie Ci tabelka.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/przygotowanie-czytania-pisania/mobile/index.html#p=66
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/przygotowanie-czytania-pisania/mobile/index.html#p=66


31 MARCA WTOREK

TEMATYKA DNIA: ZADANIA O PTAKACH

Posłuchaj piosenki. Możesz tańczyć

https://www.youtube.com/watch?v=iXVw5asKVGU

Spróbuj wraz z rodzicami zapoznać się z tekstem piosenki. Może dasz radę nauczyć się 

całego refrenu i pierwszej zwrotki ?

"Wiosenne buziaki" K. Gowik i A. Żurawska

I. Już rozgościła się wiosna.

słońce i kwiaty przyniosła.

Huśta się lekko na tęczy,

motyle i ptaki ślą wiośnie buziaki.

Ref.: Hop, hop, raz, dwa, trzy,

tańczymy z wiosenką ja i ty.

Nawet gdy z burzy wiosenny deszcz,

to tylko radośniej tak tańczyć przy wiośnie.

Hop, hop, raz, dwa, trzy,

bzyczą już pszczoły i kwitną bzy.

A całe miasto całusy śle,

bez wiosny było tu źle.

II. Słońce rozdaje promyki,

gonią się w lesie strumyki.

Mrówki zaczęły porządki,

a grube ślimaki ślą wiośnie buziaki.

https://www.youtube.com/watch?v=iXVw5asKVGU


Ref.: Hop, hop, raz, dwa, trzy,

tańczymy z wiosenką ja i ty.

Nawet gdy z burzy wiosenny deszcz,

to tylko radośniej tak tańczyć przy wiośnie.

Hop, hop, raz, dwa, trzy,

bzyczą już pszczoły i kwitną bzy.

A całe miasto całusy śle,

bez wiosny było tu źle.

III. Kwiaty swe płatki umyły

i świeże stroje włożyły.

Budzą się wszystkie zwierzaki.

Kociaki i psiaki ślą wiośnie buziaki

Ref.: Hop, hop, raz, dwa, trzy,

tańczymy z wiosenką ja i ty.

Nawet gdy z burzy wiosenny deszcz,

to tylko radośniej tak tańczyć przy wiośnie.

Hop, hop, raz, dwa, trzy,

bzyczą już pszczoły i kwitną bzy.

A całe miasto całusy śle,

bez wiosny było tu źle.

Otwórz proszę książkę na stronie 64 i 65

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

3/mobile/index.html#p=66

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/przedszkole/npoia-bbplus-kp-3/mobile/index.html#p=66
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/przedszkole/npoia-bbplus-kp-3/mobile/index.html#p=66


Po lewej stronie znajduje się ptak o nazwie czajka. 

Proszę przeczytaj wspólnie z rodzicami nazwy części jej ciała. 

Zwróć uwagę na ubarwienie tego ptaka.

Patrzymy teraz na zadanie, które znajduje się na dole strony.

Policz jajka. Zastanów się ile trzeba dorysować jajek, żeby w każdym polu było ich 

dziesięć.

Przechodzimy do strony nr 65

Po prawej stronie mamy rysunki ptaków. 

Proszę wskaż na rysunkach: słowika, wróbla, jaskółkę i bociana. Porozmawiaj z 

rodzicem, o tym które z tych ptaków powracają do polski na wiosnę. 

Nazwij ptaki przedstawione na zdjęciach poniżej.

KONIEC

Drodzy rodzice ! 

Chciałabym Państwu polecić rekomendowane przez MEN materiały do nauki zdalnej.

Linki do stron znajdują się poniżej.

https://lektury.gov.pl/kategoria/range/34

 Można tutaj znaleźć lektury do czytania dzieciom w wersji elektronicznej.

https://lektury.gov.pl/kategoria/range/34


Polecam bajkowy kącik z gotowymi nagraniami do słuchania.

https://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom

Pozdrawiam,

Natalia Bobrek

https://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom
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