
Dzień dobry! 

Spróbujcie, tak jak to robimy często przed zajęciami w przedszkolu określić, jaki mamy dzisiaj dzień, jaki miesiąc, który to 

z kolei dzień tego miesiąca, jaki mamy rok? Wiecie też, gdzie znaleźć odpowiedzi na te wszystkie pytania, tak więc możecie 

popatrzeć do…? Tak, do kalendarza! 

A teraz przechodzimy już do tego, co dzisiaj chciałabym Wam zaproponować. Będzie to małe powtórzenie i utrwalenie 

wiadomości z całego tygodnia. Zrobicie to poprzez wykonanie kilku, mam nadzieję przyjemnych dla Was zadań ☺. 

  

1. Na początek krzyżówka, którą dla was stworzyłam. Jeśli nie macie możliwości wydrukowania tej strony, to 

poproście rodziców o przerysowanie krzyżówki na kartkę. 
 

1. Pokrywają ciało ptaka. 

2. Porusza gałęziami drzew. 

3. Kolorowe świąteczne jajko. 

4. Kawał lodu, który wiosną topi się na rzece. 

5. Pora roku, którą teraz mamy. 
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HASŁO: …………………………………………………………… 

2. Zabawa doskonaląca słuch fonematyczny – „Co to za ptak?” 

Rodzic podaje głoski, a dzieci wymyślają nazwy ptaków rozpoczynające się tymi głoskami. Np. a – albatros; b – 

bocian; d – dudek; g – gawron; j – jemiołuszka; k – kukułka; m – mewa; o – orzeł; p – pliszka; s – sowa; w – wrona. 

 

3. Zabawa utrwalająca nazwy ptaków, a także doskonaląca orientację w przestrzeni i posługiwanie się liczebnikami 

porządkowymi – „Drzewo”. Do tego ćwiczenia potrzebna będzie karta – załącznik 1. Nazwijcie ptaki, które 

widzicie na tej karcie. Spróbujcie opisać, jak wygląda każdy z nich. Teraz określcie:  

 

- Jaki ptak leci nad drzewem?  

- Jaki siedzi na najniższej gałęzi? 

- Jaki siedzi na czwartej gałęzi, licząc od dołu?  

- Jaki stoi pod drzewem?  

- Jaki siedzi na drugiej gałęzi licząc od czubka drzewa? 

BRAWO!! 

 

4. Proszę teraz te dzieci, które zabrały karty o wykonanie zadań w kartach pracy. Książki fioletowe, cz.3, str. 64, 66 i 

67. Książki niebieskie – cz.4, str. 52 i 55. 

 

5. Na koniec proponuje Wam coś miłego dla ucha, czyli posłuchanie wiosennego śpiewu ptaków. Pod linkiem 

podanym poniżej znajduje się nagranie. Możecie z rodzicami poszukać innego. Możecie również wybrać się na 

spacer i podczas spaceru nasłuchiwać i próbować rozpoznawać, jaki ptak śpiewa. Zamknijcie oczy i posłuchajcie. 

https://www.youtube.com/watch?v=W5ACbMU15R4 

 
Życzę wam miłego weekendu. Jeśli chcecie, możecie w wolnych dniach w waszych kartach – FIOLETOWYCH - wykonać wszystkie 

zadania które pozostały, gdyż skończyliśmy tę część. Poćwiczcie pisanie litery J.  

Dziękuję również za już nadesłane wiosenne prace. Czekam na kolejne malarskie cudeńka! 

Pani Marysia 
 
Źródło:  krzyżówka – pomysł i redagowanie – nauczyciel, zabawa „Co to za ptak” – przewodnik metodyczny Olek i Ada. Nowe przygody cz.4, ćwiczenie „Drzewo” – pomysł i 

przygotowanie karty – nauczyciel ( co widać po karcie☺ ), kol. drzewo -Supercoloring.com,  nagranie śpiewu ptaków – kanał youtube  Ptaki Polski TV - Birds of Poland. 
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