
GRUPA V wtorek 31.03.2020 rok 

Witamy serdecznie Dzieci i Rodziców z grupy V. Ze względu na zaistniałą 

sytuację nie możemy przychodzić do pracy i bezpośrednio w przedszkolu 

prowadzić zajęć dydaktycznych. 

Dlatego też za pomocą naszej strony internetowej przedszkola będziemy 

przekazywać informacje dotyczące działań edukacyjnych. Prosimy Rodziców  

o współpracę z naszą grupą i wspólną edukację.  

Pozdrawiamy Serdecznie Dzieci I Rodziców. Nauczycielki z grupy V. 

Pani Agata i Pani Marta. 

TEMAT TYGODNIA (30.03 - 3.04. 2020 rok)Witaj Wiosno! Cele ogólne: 

obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, rozwijanie umiejętności 

współpracy Rodzic – Dziecko.  

 

***** 

Wszystkim Dzieciom (dzieci 3,4,5,6 – letnie) 

Prosimy rodzica o przeczytanie opowiadania dziecku. 

Życzymy miłej lektury. 

,,Bociany i skowronek” 

 

 Nareszcie w domu – stwierdził pan bocian lądując w swoim gnieździe po powrocie z  

podróży z ciepłych krajów. 

- To była długa i wyczerpująca podróż – zauważyła pani bocianowa lądując tuż obok 

męża.  

- Ale zaniedbane to nasze gniazdo, zima go nie oszczędziła – powiedział pan bocian 

kręcąc niepokojąco głową. 

- Nie ma co się użalać tylko od razu zabieramy się za remont – ponaglała pani 

bocianowa.  

Bociany zabrały się do pracy. Zaczęły wrzucać z gniazda starą trawę, potem 

zbutwiałe patyczki. Gdy gniazdo było już oczyszczone, czas było na zebranie nowej 

wyściółki. Pani bocianowa już chciała lecieć po świeże patyczki, gdy usłyszała głos 

męża. 

- A cóż to za intruz w naszym gnieździe zamieszkał?! 

- Gdzie, kto, jakim prawem?! – oburzała się pani bocianowa. 

Pan bocian pokazał swoim długim czerwonym dziobem gniazdko uwite między 

patykami ich gniazda.  

- To moje gniazdko – cieniutkim głosem odezwał się właściciel małego gniazdka. 

- Kim ty jesteś? – spytała pani bocianowa. 

- Ja jestem skowronkiem, samotnym skowronkiem – odpowiedział mały ptaszek.  

- Możesz nam wyjaśnić, dlaczego bez pozwolenia uwiłeś sobie gniazdko w naszym 



domu? – zapytał pan bocian.  

- Nie wiedziałem że to gniazdo jest zamieszkałe, wyglądało na opuszczone – 

tłumaczył się skowronek.  

- Ale nie jest, my tu mieszkamy, na zimę odlatujemy do ciepłych krajów ale gdy 

przychodzi wiosna, wracamy do swojego gniazda, zawsze do tego samego – 

wyjaśnił pan bocian.  

- Tak, teraz widzę, przepraszam, zaraz się wyprowadzę – oznajmił skowronek. 

- Ależ bez pośpiechu, twoje gniazdo chyba aż tak bardzo nam nie przeszkadza, 

myślę że możesz zostać, prawda mężu? – mówiąc to pani bocianowa zwróciła się 

do  pana bociana.  

Pan bocian początkowo się wahał. To on był odpowiedzialny za konstrukcję swojego 

gniazda. Musiał dbać by się nie zawaliła. Jednak gdy przyjrzą się uważnie małemu 

gniazdku, zauważył że jest zrobione z suchej trawy, jest bardzo lekkie i nie zagraża 

jego domowi. Po dłuższym namyśle pan bocian zgodził się by skowronek pozostał w  

swoim gniazdku.  

- Dobrze, możesz tutaj zostać i mieszkać razem z nami.  

- To świetnie, jestem sam, nie miałbym dokąd pójść, dziękuję że zgodziliście się bym 

został. Z wdzięczności chętnie wam zaśpiewam – oświadczył uradowany skowronek.  

Jak powiedział tak uczynił. Uradowany skowronek wzbił się wysoko i zaczął wesoło 

śpiewać. Bociany zabrały się za remont gniazda. Wsłuchani w śpiew skowronka 

szybko uporali się z tym zadaniem. Ptaki wesoło spędzały czas. Wkrótce w gnieździe 

bocianów pojawiły się jaja, z których wylęgły się małe bocianki. Przez cały czas 

bocianiej rodzinie towarzyszyło śpiewanie skowronka, który okazał się bardzo 

przydatny. Gdy małe bocianki nie mogły zasnąć, usypiał je śpiew skowronka. Gdy  

nie  chciały jeść, zachęcał je śpiew skowronka. Gdy miały po raz pierwszy opuścić 

gniazdo na własnych skrzydłach, odwagi dodawał im śpiew skowronka.  

Czas płynął, zbliżała się jesień. Bociany zaczęły szykować się do kolejnej podróży 

do  ciepłych krajów. Nadszedł czas pożegnania.  

- Dobrze że byłeś tutaj z nami. Bardzo nam pomogłeś w wychowaniu naszego 

potomstwa – oznajmiła pani bocianowa.  

- Wspaniale jest mieć tak dobrego sąsiada – zauważył pan bocian. 

- Mi również było miło, dzięki wam nie byłem samotny, mam nadzieję że gdy 

przyjdzie kolejna wiosna znowu będziemy mogli wszyscy mieszkać razem – 

skromnie oznajmił skowronek.  

- Oczywiście że tak – odrzekły bociany unosząc się wysoko w górze.  

Skowronek pomachał skrzydełkiem na pożegnanie swoim przyjaciołom. Sam również 

wybierał się w podróż do ciepłych krajów, ale gdy tylko znowu przyleci wiosną, to  z  

przyjemnością powróci do bocianiego gniazda, w którym znalazł prawdziwy domu.  

Prawda czy fałsz? 

Bociany wylatują na zimę do ciepłych krajów. 

Bociany czasem dzielą gniazdo z innymi ptakami. 

Skowronki  zostają na zimę. 

Bociany dobierają się w pary. 

Bociany każdej wiosny budują nowe gniazdo. 



 

 

Posłuchaj śpiewu skowronka i słowika. 

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

 

 

 

 

 

 

 

Posłuchaj klekotu bociana. 

https://www.youtube.com/watch?v=nZ8DJa4Oc8w 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AwWFFWVgEds
https://www.youtube.com/watch?v=nZ8DJa4Oc8w


 

Praca dzieci 3 – letnie 

Zadania na wtorek 31.03.2020 rok 

Ada O. Tomek P. Ewa G. Gabi J. G. Emil S. Augustyn B. Marysia M. Kuba R. 

Bartek B. 

 

Zabawa ruchowa „Odgłosy wiosny” 

Rodzic czyta treść, Dziecko naśladuje ruchem i dźwiękiem usłyszane 
czynności. 

Pada deszczyk pada i po liściach tak szeleści – szu, szu, szu. 

 
Deszcz ustaje płyną chmury kwiaty wznoszą się do góry – ho ho ho. 

 
Wiatr tu pędzi na wyścigi wiatr kołysze nam łodygi – wiu, wiu, wiu. 

 
Biegną dzieci tu z ochotą ,uważajcie takie błoto – hyc, hyc, hyc. 

 
Teraz baczność, kroki duże przeskoczymy przez kałużę – hop, hop, hop. 

 
Jest pogoda słońce świeci maszerują w pole dzieci – raz dwa trzy. 

 

 

 



 

Praca dzieci 4 – letnie 

Zadania na wtorek 31.03.2020 rok 

Franek K. Emma S. Benio Ż. Lidia D. Maks I. 

 

„Wiosenne rymowanki"- ćwiczenia słuchowo- językowe 
 

Utwórz rymy kończąc poniższe zdania 
  
Przez deszczyk pokropione rosną listeczki.....(zielone). 
  
Rosną sobie, rosną bardzo wczesną wiosną, radość dla Beatki, to są pierwsze 
… (kwiatki) 
  
Wietrzyk wiosnę niesie, ciepłe są już ranki. Za wioską w lesie zakwitły … 
(sasanki) 
  
Żaby rechoczą, śpiewają ptaki, do gniazd dla piskląt znoszą...(robaki) 
  
Motyle nad łąką fruwają, a w trawie świerszcze koncerty...(grają) 
  
Cieszą się dzieci i przyroda cała, że wiosna do nas już...(zawitała) 
  
On pierwszy wita wiosnę, dlatego zwie się...(pierwiosnek) 
 
Nad stawem żabki kumkają, przed bocianem się...........(chowają). 
  

 

Praca dzieci 5 – letnie Zadania na wtorek 31.03.2020 rok 

Patryk M. Wiktor J. Agatka R. Gaba M. Gabrysia K. Wojtek O. Artur K. 

Różnicowanie zdań prawdziwych i fałszywych. 
 
Przygotuj czerwony i żółty klocek lub umów się z rodzicem na wybrane gesty 
(tupnięcie, klaśnięcie, podskok) i określ za ich pomocą wartość logiczną zdań. 
  
Coraz cieplej się ubieramy. (fałsz) 
Kolor zielony to kolor wiosny? (prawda) 
Wiosną dzień jest krótszy. ( fałsz) 
Wiosną jeździmy na sankach? (fałsz) 
Wiosną słonko mocno grzeje? (prawda) 
Zimą kwitną kwiaty? (fałsz) 
Przebiśnieg i krokus to pierwsze wiosenne kwiaty (prawda) 
Latem lepimy bałwana? (fałsz) 
Wiosną przylatują ptaki z ciepłych krajów? ( prawda) 
Wiosną na łące dzieci lepią bałwana. (fałsz) 
Po łące przechadza się bocian i szuka żabek na śniadanie. (prawda) 



A żabki chowają się przed nim w trawie i wołają kra, kra.( fałsz) 
Zwiastunami wiosny są: śnieg, spadające liście, powracające jaskółki, krokusy, mróz, 
owoce na drzewach, stokrotki, bociany, grzyby w lesie (fałsz) 
Są trzy pory roku.(fałsz) 
Wiosną niedźwiedzie zapadają w sen zimowy.(fałsz) 
Wróbelki przylatują wiosną z ciepłych krajów. (fałsz) 
Krokusy, przebiśniegi i pierwiosnki to pierwsze wiosenne kwiaty.(prawda) 
 
 
 
  
 

Praca dzieci 6 – letnie Zadania na wtorek 31.03.2020 rok 

Alicja D. Mateusz M. Wojtek K. Adam O. 

 

Przypominamy Rodzicom dzieci 6 – letnich, że można odbierać z przedszkola 

książki, karty pracy 6 – latka. W tych książkach dzieci mogą pracować w domu 

wg naszej proponowanej tematyki tygodniowej.  

Jest to przygotowanie dzieci do szkoły. Zachęcamy do odbioru książek. 

 

 

Film edukacyjny. 

Obejrzyjcie film. Porozmawiajcie z rodzicami o czym był. Czy udało wam się 

rozpoznać  wiosenne kwiaty? 

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

 

 

 

 

Wybierz obrazek i pokoloruj (dzieci 3,4,5 i 6 – letnie). 

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


 

SKOWRONEK 

 

 



 


