
KOCHANE „GWIAZDKI” łączę się z Wami !!! 

 

Bardzo łatwo zapewnić dzieciom atrakcje, gdy można wyjść ze znajomymi do parku, na plac zabaw, 

na boisko sportowe. Sprawa się skomplikowała, bo musimy siedzieć w domu, ale to wcale nie 

znaczy, że musimy się nudzić. Łączę się z Wami i proszę zostańcie w domu i wykarzcie się dużą 

rozwagą, a podczas zabaw pomysłowością i kreatywnością.  Jak się spotkamy w przedszkolu po tej 

przerwie opowiecie w co się bawiliście. 

 

Podaję parę propozycji zabaw z myślą, że się spodobają: 

 

Zabawa nr:1 

Łączymy ze sobą na dużym talerzu dwa składniki: płynny klej szkolny i żel do prania. Dmuchamy 

na roztwór przez rurkę do zimnych napoi. Możemy jeszcze dla ciekawszych efektów dodać 

kropelkę pianki do golenia. 

Balony wychodzą bardzo duże zabawa wciąga na dobrą godzinę zarówno dzieci jak i dorosłych-

miłej zabawy!!! 

 

Zabawa nr: 2 

„Ciepło-zimno” 

Można w tej zabawie wykorzystać 10 ulubionych przedmiotów (zabawek) dziecka, które należy 

schować w przeróżnych miejscach. Następnie naprowadzamy na nie dziecko mówiąc hasło: 

„ciepło-zimno-gorąco-mróz”.  Miłej zabawy !!! 

 

Zabawa nr:3 

„Konkurs plastyczny” 

Potrzebujemy blok, kredki, mazaki. Rysujemy pod hasłem: „Komu wyjdzie najładniejszy rysunek” 

zapraszamy do zabawy wszystkich domowników. Wiem, że dzieci bardzo się starają i potrafią 

poświęcić mnóstwo czasu na stworzenie czgoś, co będzie najładniejsze. 

Ważne: w tym konkursie wszyscy wygrywają, a nagrodą może być: marchewka i jabłko !!! 

 

KOCHANE „GWIAZDKI” 

 

W tym tygodniu proszę Was porozmawiamy sobie na temat: „Wiosenne powroty” 

 

Poniedziałek 

 

• Poznanie opowiadania „Ptaki” M.Strękowskiej-Zaremby -  wzbogacenie wiadomości na 

temat ptaków, rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania otaczającego 

świata. 

„Olek i Ada cz.4 str.42 i 43”- karty pracy. Zabawy przy piosenkach o bocianach. 

(można wykorzystać piosenkę pt: „Bocianek”). 

 

Mamo, tato, przeczytaj mi to opowiadanie.  



 

 
 

 

 

Wtorek 

 

• Rozwijanie umiejętności posługiwania się w celowo stworzonych sytuacjach liczebnikami 

głównymi i porządkowymi w zakresie 6. 

Proszę wykonać karty pracy z książki „Olek i Ada cz.4 str.24 i 25”. 

Zachęcam do zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych z wykorzystaniem rekwizytów: piłek 

dużych i małych. 

 

 

 

 



Środa 

 

• Powiedz, co dzieje się na obrazku? Opisywanie bociana: podawanie charakterystycznych 

cech jego wyglądu. Książka „Olek i Ada cz.4 str.40” - proszę przeczytać z rodzicami: rodzice tekst, 

a dzieci nazwy obrazków. 

Lepienie wybranego przez siebie ptaszka z plasteliny i ozdobienie go piórkami. 

Zabawa tymi ptaszkami przy nagraniach (piosenkach o bocianach). 

 

Czwartek 

 

• Porównywanie liczebności ptaków – poprzez otoczenie pętlą jaskółek, skowronków, 

bocianów i szpaków. Przeliczanie ptaków w pętlach podawanie liczby. Uzupełnianie rytmu 

utworzonego z ptaków poprzez naklejenie ich wg podanego rytmu. Wykonanie kart pracy z książki 

„Olek i Ada cz.4 str.47”. 
Rysowanie po śladzie „Jaskółek” każdy rysunek w innym kolorze. 

Karty pracy „Olek i Ada cz.4 str.46”. 

 

Piątek 

 

• Olek i jego dziadek będą obserwować gniazdo ptaków – narysuj ich drogę i powiedz, jak 

nazywa się ptak, którego gniazdo będą obserwować. Książka „Olek i Ada cz.4 str.49”. 

 

POZNANIE POPULARNYCH PRZYSŁÓW ZWIĄZANYCH Z PTAKAMI: 

• Gdy gęś dzika w marcu przybywa, ciepła wiosna bywa. 

• Jak przylecą żurawie, można bydło paść na trawie. 

• Widzisz bociana w wodzie, nie myśl o pogodzie. 

• Gdzie bocian na gnieździe siedzi, tam piorun nie uderzy. 

• Wybiera się jak sójka za morze. 

 

 
PIOSENKA NA MIESIĄC MARZEC 

 KOCHANE „GWIAZDKI” pośpiewajcie!!! 

"Bocianek"  1. Powróciły już bociany z dalekiego lotu. Pełno teraz tu, na łące, tego ich klekotu. Małe bocianki 

mocno dokazują i rodzicom z gniazda wylatują.  

Ref.: A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle.  To bocianek wita wiosnę.  A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle.   Wszędzie 

kwitną zioła i kwiaty radosne. A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle. Tu bocianek w polu śpiewa.  A tu kle, kle, kle, a 

tu kle, kle, kle.  Grzeje słonko i wiosenne szumią drzewa. 

2. Już bociany widać w gniazdach przy polach i drogach.  Już po łąkach chodzą sobie na swych długich 

nogach.  Małe bocianki, psotne i ciekawe,  już lądują z gniazda prosto w trawę.  

Ref.: A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle.To bocianek wita wiosnę.  A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle.  Wszędzie 

kwitną zioła i kwiaty radosne.  A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle. Tu bocianek w polu śpiewa.  A tu kle, kle, kle, a 

tu kle, kle, kle. Grzeje słonko i wiosenne szumią drzewa.   

3. Jak to dobrze, że wróciły takie miłe ptaki. Będą sobie zajadały żabki i ślimaki. Małe bocianki bardzo szybko 

rosną,  tak jak wszystkie dzieci rosną wiosną!  



Ref.: A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle. To bocianek wita wiosnę. A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle. Wszędzie 

kwitną zioła i kwiaty radosne.   A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle.  Tu bocianek w polu śpiewa.  A tu kle, kle, kle, 

a tu kle, kle, kle. Grzeje słonko i wiosenne szumią drzewa. 

 POKOLORUJ BOCIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZDRAWIAM !!! 

 


