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Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej 

08.04.2019 - 12.04.2019 

Temat wiodący: Wiosenne powroty. 
 

Poniedziałek  
Temat: Powroty ptaków. 
 

▪ Powitanie – do piosenki „Moja Ulijanko”. 

▪ Gimnastyka poranna z użyciem piłek. 

▪ Ćwiczenia oddechowe – piórka. 

▪ Ćwiczenia logopedyczne. Nauczyciel  pokazuje ćwiczenie i powtarza kilkakrotnie,  
pilnuje dokładnego wykonania ćwiczenia przez dzieci. Fruwający ptak – dzieci dotykają 
czubkiem języka za górnymi i dolnymi zębami, tak jak ptak, który siada na gałęzi drzewa 
i ziemi. Dziobek ptaka – dzieci wypychają wargi do przodu i  na zmianę, zamykają i 
otwierają. Wysiadywanie jaj – język przyklejają za górnymi zębami, i nie ruszają nim 
przez 30 sekund. Budujemy gniazdo – dzieci przesuwają język po górnej i dolnej wardze 
od zewnętrznej strony ust, a następnie lądują w gnieździe : przyklejają język przy 
górnych dziąsłach. Dzięcioł – czubkiem języka uderzają za górnymi zębami. 

▪ Wzbogacenie kącika książki o albumy i książki o ptakach (dzieci mogą przynieść swoje 
książki). 

▪ Zabawa dydaktyczna gdzie siedzi ptak? z użyciem zwrotów: na, pod, obok, za, nad. 

▪ Zabawa ruchowa gra w zielone. Grasz w zielone? Gram. Masz zielone? Mam. Każde 
dziecko dotyka zielonego przedmiotu. 

▪ Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „Powrót bociana”. 

▪ Rozmowa na podstawie tekstu i ilustracji w książce. 

▪ Prezentowanie zdjęć ptaków, które wracają na wiosnę. Dzieci odszukują wybranego 
ptaka na ilustracji. 

▪ Dokończenie zdania przez dzieci lubię ptaki bo…. 

▪ Zabawa utrwalająca nazwy wybranych ptaków – jaki to ptak? 

▪ Karta pracy – dzieci oglądają obrazek bociana w pętli, wyszukują identycznych 
obrazków i zaznaczają je, naśladują miny i ruchy żab. 

▪ Praca plastyczna - błyszczące ptaki. 

▪ Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. 
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▪ Zabawy na świeżym powietrzu. 
 

▪ Zabawa słuchowa kto cię woła? 

 

▪ Zabawa konstrukcyjna budki lęgowe dla ptaków z różnych klocków. 

 

▪ Zabawa dydaktyczna kolorowe ptaki. Dzieci dobierają kolorowe koło do obrazka z 
ptakiem, pasujące do jego ubarwienia np. sikorka bogatka ma żółty brzuszek i dziecko 
dodaje żółte koło. 

 

▪ Zabawy z językiem angielskim. 
 

▪ Zabawa ogólna. 
 

Wtorek 
Temat: Żabki i bocian. 
 

▪ Powitanie –  idzie wąż rośnie wciąż. 

▪ Gimnastyka poranna – dzieci naśladują ruchy żab i bocianów. 

▪ Ćwiczenia oddechowe – z piłeczką. 

▪ Ćwiczenia logopedyczne – bocianie klekotanie. 

▪ Wyszukiwanie obrazków bociana  wśród innych obrazków. 

▪ Słuchanie odgłosów przyrody – dzieci próbują wskazać, jakie zwierzęta wydają takie 
dźwięki. 

▪ Wypowiadanie zdań z odpowiednim natężeniem głosu – jestem małą żabką (dzieci 
mówią cicho),  jestem dużą żabą (dzieci mówią głośno). 

▪ Osłuchanie z piosenką K. Jagiełło „Zielona wiosna”. 

1. Nad brzegiem rzeki żabki siedziały 

i coś do ucha sobie szeptały 

Kum , kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum 

Kum , kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum (2X) 
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2. Przyleciał bociek, usiadł na płocie 

i do drugiego boćka klekoce. 

kle, kle, kle ,kle, kle ,kle ,kle 

kle, kle, kle, kle, kle ,kle, kle ,kle (2X) 

3. Wszystko usłyszał mały wróbelek 

i przetłumaczył na ptasie trele. 

ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir 

Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir. 

 

4. Wiosna, wiosna, znów przyszła wiosna, 

wiosna, wiosna jest już wśród nas. 

▪ Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. 

▪ Wskazywanie różnic i podobieństw między obrazkami. 

▪ Karta pracy – dzieci opowiadają co robią ptaki wiosną, kończą rysować ptaki wg. 
wzoru. 

▪ Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. 

▪ Zabawa manualna robimy gniazdo (z kawałków gałązek i siana). 

▪ Praca plastyczna bocian z papieru. 

▪ Prezentacja multimedialna życie żaby.  

▪ Omówienie historyjki obrazkowej. 

▪ Zabawy na świeżym powietrzu. 

▪ Kolorowanie rysunków bociana i żaby. 

▪ Zabawa dydaktyczna żaba i bocian. 

▪ Improwizacja ruchowa do piosenki „Zielona wiosna”. 

▪ Zabawy z językiem angielskim. 

▪ Zabawa ogólna. 
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Środa 
Temat: Malowane wiosenne kwiaty. 
 

▪ Przywitanie – Witamy wiosenkę. 

▪ Gimnastyka poranna z użyciem woreczków. 

▪ Ćwiczenia oddechowe z chrupką styropianową.  

▪ Ćwiczenia logopedyczne - nauczyciel pokazuje ćwiczenie i powtarza kilkakrotnie, 
pilnuje dokładnego wykonania przez dzieci. Budujemy gniazdo – dzieci przesuwają 
język po górnej i dolnej wardze od zewnętrznej strony ust, a następnie lądują w 
gnieździe : przyklejają język przy górnych dziąsłach. Dzięcioł – czubkiem języka uderzają 
za górnymi zębami. 

▪ Zabawa Guzik z pętelką. Układanie kółek na obrazkach. 

▪ Zabawa ćwicząca spostrzegawczość – Ence – pence w której ręce? 

▪ Zabawa Ene, due, rabe. 

▪ Układanie chodniczka z patyczków, w kolorach kojarzących się z wiosną. 

▪ Eksperyment plastyczny – jak powstają kolory wiosny? 

▪ Zabawa matematyczna – sadzimy wiosenne kwiaty. 

▪ Karta pracy – dzieci rysują po śladach rysunku krokusa, kolorują go na fioletowo, 
oglądają inne kwiaty. 

▪ Zabawy na świeżym powietrzu. 

▪ Układanie par i łańcuszków logicznych – co do czego pasuje? 

▪ Rytmizowanie słów związanych z wiosną (bocian, krokus, żaba). 

▪ Zabawa ruchowa wiosenna powódź. 

▪ Zabawy z językiem angielskim. 

▪ Zabawa ogólna. 

Czwartek 

Temat: Ptasie trele.  

▪ Przywitanie – Re, Re, kum, kum. 

▪ Gimnastyka poranna z obręczami. 
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▪ Ćwiczenia oddechowe żabki i muszki. 

▪ Ćwiczenia logopedyczne. Fruwający ptak – dzieci dotykają czubkiem języka za górnymi 
i dolnymi zębami, tak jak ptak, który siada na gałęzi drzewa i ziemi. Dziobek ptaka – 
dzieci wypychają wargi do przodu i  na zmianę, zamykają i otwierają. Wysiadywanie jaj 
– język przyklejają za górnymi zębami, i nie ruszają nim przez 30 sekund. 

▪ Prezentowanie prawidłowej artykulacji głoski f. Nauczyciel pokazuje i objaśnia, dzieci 
powtarzają. 

▪ Ćwiczenia grafomotoryczne - skoki żaby. 

▪ Zabawa ruchowa gramy w kolory. 

▪ Zabawa dydaktyczna - podaj przeczenie do słowa: nieszybki – wolny, nieciepły – zimny, 
niemały – duży, niestary – młody. 

▪ Praca plastyczna – Pan bocian. 

▪ Zabawa ruchowa raz, dwa, trzy, bocian patrzy. 

▪  Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej „Ptasie trele”. 

▪ Improwizacja ruchowa do wiersza. 

▪ Ćwiczenie słuchu fonematycznego do głoski f. Nauczyciel wymienia słowa, a dzieci gdy 
usłyszą słowo na „f” np. foka, fotel klaszczą w dłonie. 

▪ Zabawy na świeżym powietrzu. 

▪ Ćwiczenia grafomotoryczne – lot ptaka. 

▪ Zabawa matematyczna kukułka. 

▪ Utrwalenie piosenki „Zielona wiosna”. 

▪ Zabawy z językiem angielskim. 

▪ Zabawa ogólna. 

Piątek 

Temat: Kto do nas wraca na wiosnę? 

▪ Przywitanie - głosy ptaków. 

▪ Gimnastyka poranna z chusta animacyjną. 

▪ Ćwiczenia oddechowe z kartką papieru. 
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▪ Ćwiczenia logopedyczne - nauczyciel pokazuje ćwiczenie i powtarza kilkakrotnie, 

pilnuje dokładnego wykonania przez dzieci. Budujemy gniazdo – dzieci przesuwają 

język po górnej i dolnej wardze od zewnętrznej strony ust, a następnie lądują w 

gnieździe : przyklejają język przy górnych dziąsłach. Dzięcioł – czubkiem języka uderzają 

za górnymi zębami. 

▪ Ćwiczenia grafomotoryczne – ślady ptaków. 

▪ Słuchanie nagrania A . Vivaldiego „Cztery pory roku – Wiosna”. 

▪ Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej „Wiosenne powroty”. 

▪ Rozmowa na temat wysłuchanego utworu. 

▪ Zabawa matematyczna żabki w stawie. 

▪ Kończenie zdania: Ptaki wracają do Polski z ciepłych krajów bo… 

▪ Zabawa dydaktyczna – zobacz gdzie jest jaskółka? 

▪ Zabawa ruchowa ptaki do gniazd. 

▪ Zabawy na świeżym powietrzu. 

▪ Układanie puzzli z ptakami. 

▪ Praca plastyczna bociek. 

▪ Rozwiązywanie zagadek dotyczących ptaków, powracających na wiosnę do Polski. 

▪ Zabawy z językiem angielskim. 

▪ Zabawa ogólna. 

 

 


