TEMAT TYGODNIA : „ Wiosenne powroty”.
Grupa dzieci 6 – letnich „ KOSY”
14.04.2020 ( Wtorek)
1. Słuchanie opowiadania Hanny Zdzitowieckiej „Gdzie budować gniazdo?” –

Posłuchajcie opowiadania , plik otrzymaliście na maila 
– 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.
Po wysłuchaniu spróbuj odpowiedzieć na pytania
− 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?

 Karta pracy, cz. 3, s. 62.

2. Odkrywanie litery j, J.
Filmik z instrukcją jak wygląda prawidłowa literka j, J.
Wymień wszystkie słowa, które Ci wpadną do głowy rozpoczynające się na literę J lub
zawierające tą literę w sobie. Powiedz, co przypomina Ci ta litera, z czego się składa ?

https://www.youtube.com/watch?v=bmQzn7aqSnQ
 Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia,
s. 64.
 Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s. 52–55.
3. Ćwiczenia oddechowe – Wyścigi piórek.
Potrzebne nam sztuczne piórko. Waszym zadaniem jest przedmuchanie piórek z jednej strony
np. pokoju, dywanu na drugi koniec. Wygrywa osoba, której piórko będzie pierwsze na końcu
trasy. Można do tej zabawy wykorzystać balon lub papierową kulkę.
15.04.2020 ( środa)
1. Odczytajcie proszę dzieciom informacje o bocianie:
Bocian biały zamieszkuje tereny trawiaste, stepy, sawanny, tereny uprawne blisko zbiorników
wodnych, bagienne, wilgotne lub okresowo zalewane łąki i pastwiska, okolice jezior i laguny.
Lubi rozproszone drzewa, na których może gniazdować lub nocować. Występuje głównie na
nizinach, rzadko na wyżynach. Bocian unika terenów zimnych, o częstych opadach
atmosferycznych, obszarów wysoko położonych i o gęstej roślinności. W przeciwieństwie do
bociana czarnego, nie unika siedzib ludzkich i często gnieździ się nawet w środku wsi lub w
małych miastach. Bocian ma upierzenie białe, z wyjątkiem czarnych lotek i ogona. Nogi i
dziób są czerwone. Szyję ma długą, w locie wyciągniętą do przodu. Młode ptaki mają czarny
dziób. Pisklęta są pokryte białym, gęstym puchem. Bociany zakładają duże, koliste gniazda z
warstwowo ułożonych gałęzi, poprzetykanych skośnie witkami. Wyściółka jest dość obfita – ze
słomy, torfu, niekiedy z dodatkiem papieru i szmat. Umiejscowione są one zwykle na drzewie,
w bezpośredniej bliskości siedzib ludzkich, lub na różnych budowlach (na dachu budynku
mieszkalnego lub gospodarczego, w ruinach wysokich budynków, na nieczynnych kominach
fabrycznych, pylonach, słupach telegraficznych, stogach). Bocian składa jaja pod koniec
kwietnia (od 1 do 7). Jest ptakiem mięsożernym. Żywi się owadami, głównie pasikonikami i
chrząszczami, ale również jaszczurkami, wężami, pisklętami i małymi zającami. W latach
obfitujących w myszy i norniki zjada prawie wyłącznie te gryzonie, przez co jest ptakiem
pożytecznym z punktu widzenia rolników.

2. Wykonanie pracy plastycznej „Bocian”
https://www.youtube.com/watch?v=aEuv2CgQvPI
Do wykonania pracy potrzebne będą: 3 okrągłe waciki kosmetyczne, biała kartka A3, kawałek
czerwonego i czarnego papieru, zielona bibuła, nożyczki, klej, czerwona słomka, kawałek
czerwonej plasteliny.
16.04.2020 ( Czwartek)
1. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10
 Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s. 56–57.
 Dodatkowe karty pracy „Działania”
2. Zabawa badawcza
 https://www.edukator.pl/jaja,presentation,cbabb678e014c86185b4e545e3fbb162b13ac
3d4.html
 karta pracy „Budowa jajka”
Na podstawie tego co zobaczyłeś i usłyszałeś, sprawdź świeżość jajek, które
znajdziesz u siebie w domu. Wypełnij również kartę pracy.
Dodatkowo spróbuj wykonać chociaż jedno z zaproponowanych doświadczeń
 https://www.mamawdomu.pl/2016/03/eksperymenty-z-jajem-czyli-7-pomyslow-nadoswiadczenia-z-dziecmi.html
17.04.2020 ( Piątek)
1. Powroty ptaków





Karta pracy, cz. 3, s. 65 – 69.
Plansza „Wiosenne ptaki plansza”
Karta pracy „Oznaki wiosny - wytęż wzrok”
Karta pracy „Dodawanie i odejmowanie hasło”

2. Filmy edukacyjne
https://www.youtube.com/watch?v=PMUUm7Xx-Fw
https://www.youtube.com/watch?v=dLgZrIJQwc4
https://www.youtube.com/watch?v=NFz4nfoB5dA
https://www.youtube.com/watch?v=LsrRsxF0teE

3. Ćwiczenia gimnastyczne
https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ
https://www.youtube.com/watch?v=FhGvyW-jUbE

A na koniec zapraszamy na kubeczkowe wyzwanie 
https://www.facebook.com/100568981336495/videos/3347212448625440/

