
Szanowni rodzice, drogie  dzieci 

Witam wszystkich ponownie   

Na wstępie udostępniam  galerię prac, które wykonały dzieci.                    

Serdecznie dziękuję za kontakt mailowy. 

Poniżej podaje link. Proszę koniecznie zobaczyć motylki !!! 

https://drive.google.com/open?id=1ZC7vVzSoE0F06vaOzQbCNT1n7BUrtvPw 

Jak widać prace są kolorowe i  bardzo różnorodne. Brawo Pszczółki!!! 

A poniżej zobaczcie jeszcze dodatkowe prace, które wykonali Mateusz i Ines. 

Wesołe, prawda ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bardzo dziękuję dzieciom za wykonanie wszystkich prac . 

 

W ramach kształcenia na odległość Ministerstwo Edukacji Narodowej  

rekomenduje korzystanie  z materiałów  na bezpłatnej platformie edukacyjnej 

www.epodreczniki.pl, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych 

programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.  

Ze swej strony mogę  polecić  korzystanie z serwisu  Eprzedszkolaki , który 

jest dedykowany  rodzicom i nauczycielom przedszkolnym. Znajduje się w nim 

https://drive.google.com/open?id=1ZC7vVzSoE0F06vaOzQbCNT1n7BUrtvPw
http://www.epodreczniki.pl/


wiele pomocnych materiałów jak multimedialne gry edukacyjne dla dzieci, 

kolorowanki do wydruku, a także pomysły i inspiracje. Wystarczy się 

zalogować do serwisu. 

Podaję link: 

https://www.eprzedszkolaki.pl/karty-pracy/bazgranie-i-pisanie 

Przypominam również,  że  ramach akcji „Dzieci uczą rodziców w domu” w 

środy i piątki na stronie internetowej www.crl.org.pl będą ukazywać się 

materiały do pobrania całkowicie za darmo. Zamieszczane lekcje obejmują 

tematykę zdrowego bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, promocji sportu, 

ekologii, czy historii. Zachęcam do zapoznania z nimi  

 

Pamiętajmy, jednak aby zachować umiar podczas korzystania przez 

dziecko z  komputera  

 

Poniżej przedstawiam tematykę do realizacji w tygodniu  od 30.03-03.04 

Proszę Rodziców o czytanie poleceń kierowanych do dzieci  

Temat tygodnia- Wiosenne Powroty 

 Uwaga!!! Tygodniowy zakres materiału w Kartach Pracy cz.3  obejmuje 

strony od 62-71. 

Podaję linki do wersji elektronicznej, jeśli ktoś nie posiada jeszcze  pakietu kart 

pracy w domu: 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf 

(istnieje możliwość wydruku) 

Tygodniowy zakres pracy w kartach Litery i liczby cz. 2 obejmuje strony 

od 52-57. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-

2/mobile/index.html#p=55 

(istnieje możliwość wydruku) 

https://www.eprzedszkolaki.pl/karty-pracy/bazgranie-i-pisanie
https://crl.org.pl/
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=55
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=55


Korzystamy też z książki z ilustracjami do opowiadań: 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html 

 

 30 marzec –poniedziałek 

Temat dnia: Gdzie budować gniazdo? 

 Na początku zapraszam dzieci do wysłuchania opowiadania H. 

Zdzitowieckiej pod tytułem ,,Gdzie budować gniazdo?” 

https://drive.google.com/open?id=1nSJAj6tGJCr4UjVeG4vgH-omHdkjWdXp 

Jestem pewna, że sobie świetnie poradziliście z pytaniami pod tekstem , a 

ćwiczenia w kartach pracy też nie były dla Was trudne.  

 Jeśli chcecie, poproście rodziców, aby znaleźli w Internecie zdjęcia ptaków, o 

których mowa w tekście.  

 Możecie na chwilę zamienić się w ptaka  - Pokażcie, jak ptaki latają, jak    

jedzą, jak piją wodę, chodzą, podskakują ? 

 

 A teraz  czeka  nas praca w książce. Dzisiaj będzie litera Jj . 

 Potrzebne są Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s. 

52–55 lub korzystamy z :  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html 

Rodzice z pewnością Wam pomogą. Wiem, że część z was całkiem dobrze sobie 

radzi z czytaniem. Postarajcie się również ładnie napisać literki. Dokładnie, 

starannie, nie śpieszymy się . 

 Na koniec zapraszam Was do słuchania i śpiewania piosenek o wiośnie. 

Wybierzcie, które chcecie: 

https://drive.google.com/drive/folders/17imsgU7QG6ZhfXARtxCpkrKcIpOvRi

sk 

Dziękuję Wam za wykonanie wszystkich zadań Wspaniale!!! 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html
https://drive.google.com/open?id=1nSJAj6tGJCr4UjVeG4vgH-omHdkjWdXp
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html
https://drive.google.com/drive/folders/17imsgU7QG6ZhfXARtxCpkrKcIpOvRisk
https://drive.google.com/drive/folders/17imsgU7QG6ZhfXARtxCpkrKcIpOvRisk


31 marzec - wtorek  

Temat dnia: Zadania o ptakach 

 Kochani, dzisiaj zajmiemy się liczeniem.  

Wykonamy zadania z Kart pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby,     

cz. 2 ze strony 56-57. 

Możecie do liczenia użyć klocków, albo spróbować liczyć na palcach. To 

zadanie może okazać się dla niektórych trudne. Ale  rodzice na pewno Wam 

pomogą. 

Jeśli chcecie mi pokazać jak wykonaliście zadanie- można wysłać zdjęcie . 

 Ale pamiętajcie, liczycie samodzielnie! . 

A teraz możecie zaśpiewać dowolną piosenkę o wiośnie, kto chce może klaskać, 

albo tańczyć rytmicznie. Można do tańca poprosić rodziców, albo rodzeństwo  

https://drive.google.com/drive/folders/17imsgU7QG6ZhfXARtxCpkrKcIpOvRi

sk 

 A kto ma ochotę, może wykonać  bociana:  

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/17imsgU7QG6ZhfXARtxCpkrKcIpOvRisk
https://drive.google.com/drive/folders/17imsgU7QG6ZhfXARtxCpkrKcIpOvRisk


Albo tak: 

 

A może jeszcze inaczej ,,,, ;) 

 

1 kwiecień- środa 

 

Dzisiaj Prima aprilis czyli dzień żartów.  

A co to takiego? Jest to obyczaj obchodzony 

pierwszego dnia kwietnia w wielu krajach świata. 

Polega on na robieniu żartów, celowym 

wprowadzaniu w błąd, nabierania kogoś, 

konkurowaniu w próbach sprawienia, by inni 

uwierzyli w coś nieprawdziwego. Tego dnia w wielu 

mediach pojawiają się różne żartobliwe informacje. 

Może wam się uda sprawić komuś jakiegoś psikusa  

Albo ktoś sprawi wam    

 

 



Temat dnia: Wołanie wiosny 

 Dzisiaj opowiedzcie rodzicom, po czym poznać, że nadeszła wiosna? 

Zwróćcie uwagę na to, co się zaczyna zmieniać w przyrodzie, jak jest na 

dworze? Przypomnijcie sobie jakie są oznaki wiosny. Może rodzice jeszcze coś 

Wam podpowiedzą? 

 A teraz zapraszam do ćwiczeń w Kartach Pracy cz.3   

Może dacie radę  zrobić zadania od strony 62 do strony 66? 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf 

 Przypominam , że ćwiczenia wykonujecie samodzielnie ( to znaczy, że rodzice 

nie mogą pracować za Was) Śmiało! 

 Spróbujecie  też przypomnieć sobie jakąś wiosenną piosenkę . 

Zaśpiewajcie rodzicom. Może uda się zaśpiewać wam bez muzyki? A kto 

jeszcze pamięta piosenkę ,,Pszczółka śpi w ogrodzie? 

2 kwiecień czwartek 

Temat dnia: Powroty ptaków 

 Na początek rozwiążcie zagadki o ptakach: 

 

Pióra biało-czarne, 

buciki czerwone; 

uciekają przed nim żabki, 

bardzo przestraszone. 

(bocian) 

 

               Wiosną do nas przyleciała 

ta ptaszyna czarna, mała. 

Murować się nie uczyła, 

ale gniazdko ulepiła. 

(jaskółka) 

 

Już po lesie kuka, 

gniazdka sobie szuka. 

Jak znajdzie, podrzuca jaja, 

niech inni je wygrzewają. 

(kukułka) 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf


Śpiewa wysoko 

piosenki do słonka, 

głos ma podobny 

do drżenia dzwonka. 

(skowronek) 

 

Czy pamiętacie, jak te ptaki wyglądają? Opiszcie je. 

 
 

 Zapraszam Was do zabawy ruchowej – Bociany na łące. 

 

Dzieci są bocianami. Poruszają się w różnych kierunkach z wysokim 

unoszeniem kolan, co pewien czas zatrzymują się, stają na jednej nodze i 

rozglądają się, szukając żabek. 

 

 Następnie wykonamy ćwiczenia w kartach pracy cz 3 s. 67-71.  

Jeśli nie dacie dziś rady zrobić wszystkiego dzisiaj,  zostawcie część na jutro.  

 

 Na zakończenie mam jeszcze do Was pytania: 

 

Czy wiecie, jakie ptaki przylatują do nas na wiosnę?  

Ile udało Wam się wymienić ptaków? Policzcie. 

Który z tych ptaków jest największy? 

Z czego jaskółka robi sobie gniazdo? 

 

3 kwiecień –piątek 

Temat dnia: Sąsiad szpak 

 Zobaczcie poniżej zdjęcie szpaka, spróbujcie opisać, jak wygląda. 

 

  



 

 

 A teraz posłuchajcie opowiadania. Rodziców proszę o przeczytanie . 

 

Słuchamy opowiadania Małgorzaty Strękowskiej- Zaremby pt. Sąsiad szpak. 

 Pomoce- Książka dla dziecka (s. 56– 57). 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html 

 

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 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. 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. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html


– 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 rożne głosy – przypomniał im 

dziadek, 

ubawiony zaskoczonymi minami wnucząt. 

Następnego dnia o świcie Ada zerwała się z lóżka 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? 
 

Z pomocą rodziców przeczytajcie też teksty pod ilustracjami. Sądzę, że 

niektórzy z was przeczytają go samodzielnie . 

 

 Nadszedł czas na krótką gimnastykę: 

Zrób 10 przysiadów, 

Podskocz 5 razy na jednej, 5 razy na drugiej nodze 

Poćwicz swoje dłonie- np.  szybko zaciskamy pięści i otwieramy 

Wykonaj inne ćwiczenia, jakie tylko chcesz….  



 

 Na zakończenie zachęcam Was  do  wykonania pracy plastycznej  

pt. Sukienka Pani Wiosny. Możecie wykorzystać szlaczki, które znacie. 

Poniższą pracę zrobiłam  dla mnie znajoma dziewczynka, która  jest w Waszym 

wieku. Możecie spróbować podobnie. Czekam na zdjęcia, pamiętajcie aby się 

podpisać . 

Spójrzcie poniżej: 

 

I jak Wam się podoba??? 

Na tym koniec. Dziękuję za współpracę. Zbliża się weekend. Życzę  wszystkim 

zdrowia i miłego spędzania czasu. 

Dzieciaki, pamiętajcie o posprzątaniu Waszego pokoju. Poukładajcie 

zabawki na swoje miejsce! 

 


