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Poniedziałek 
1.Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy  z lusterkiem 

Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, 
żuchwę. 
Lusterko dla każdego dziecka.  
Fruwający ptak – dzieci dotykają czubkiem języka za górnymi i za dolnymi 
zębami, tak jak ptak, który siada na gałęzi drzewa i na ziemi. 
Dziobek ptaka – dzieci wypychają wargi do przodu i, na zmianę, zamykają je i 
otwierają. 
Wysiadywanie jaj – język przyklejają za górnymi zębami, nie ruszają nim przez 
30 sekund. 
Budujemy gniazdko – dzieci przesuwają język po górnej i po dolnej wardze od 
zewnętrznej strony ust, a następnie lądują w gnieździe: przyklejają język przy 
górnych dziąsłach. 

Dzięcioł – czubkiem języka uderzają za górnymi zębami. 

2.Ćwiczenia oddechowe  z piórkami, lub skrawkami papieru , bibuły. 
Układamy, piórko, skrawki bibuły na otwartej dłoni i dmuchamy z cale siły, 
tak aby poleciały jak najdalej. Jeżeli mamy piórko staramy się jak najdłużej 
utrzymać je w powietrzu.  
3.Ćwiczenie słuchowe ,,Kto to” –  
https://www.youtube.com/watch?v=VyXhyl00qGw 
https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE 
 
II.1. Wzbogacanie kącika książki o albumy i książki o ptakach.- wspólne 
oglądanie, książek ilustracji z ptakami,  
 2. Zabawa dydaktyczna Gdzie siedzi ptak? –rozwijanie orientacji w 
przestrzeni ( na drzewie, pod drzewem, z boku, - można narysować drzewo 
z ptaszkiem. Karta pracy nr 1 
3. Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej Powrót bociana.  
4.Karty pracy nr 2 ,,Połącz takie same ptaki” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VyXhyl00qGw
https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE


Wtorek 
1.Zabawa ortofoniczna Bocianie klekotanie. – dzieci chodzą jak bociany 
jednocześnie udają ich klekotanie, cicho , głośno, szeptem itd. 
2.Zabawa ruchowa Gra w zielone.  
 

Zabawa ruchowa Gra w zielone – tekst popularny. 
Przedmioty w kolorze zielonym. 
R. rozmieszcza w sali różne przedmioty w kolorze zielonym. Pyta: Grasz w zielone? 
Dzieci odpowiadają: Gram! N.: Masz zielone? Dz.: Mam! Wówczas każde dziecko musi 
dotknąć jakiegoś przedmiotu w kolorze zielonym. 

 
3.Osłuchanie z piosenką Zielona wiosna. Rozmowa na podstawie 
wysłuchanego utworu.  
https://www.youtube.com/watch?v=qoAwQ9WCWSM 
 
4.Wskazywanie różnic i podobieństw między obrazkami. Karta pracy 3 
5.Rysowanie wiosny wg własnego pomysłu 

6.Polecam zabawy ruchowe z balonami dla całej rodziny 
https://www.youtube.com/watch?v=kCWrTLSDEOs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qoAwQ9WCWSM
https://www.youtube.com/watch?v=kCWrTLSDEOs


 
Środa 
1. Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, 
żuchwę.  
2. Ćwiczenia oddechowe Wyścig piłeczek. Zabawa z rodzicem lub rodzeństwem 

Piłeczki pingpongowe. 
N. przypomina właściwy tor oddechowy: wciągamy powietrze nosem, a 
wypuszczamy ustami. Dzieci dobierają się w pary, siadają po tej samej stronie stolika i 
starają się tak dmuchać na piłeczkę, aby potoczyła się jak najdalej. Jeśli dobrze im to 
wychodzi, mogą usiąść naprzeciwko siebie, położyć piłeczkę na środku i dmuchać z 
dwóch przeciwnych stron, starając się przedmuchać piłeczkę na stronę przeciwnika.  

3.Nazywanie ptaków, które przyleciały do Polski na wiosnę Karta Pracy 4 
4. Układanie chodniczka w kolorach kojarzących się z wiosną.  
Rodzic  prosi dzieci, aby powiedziały, jakie kolory kojarzą im się z wiosną i dlaczego. 
Wspólnie oglądają ilustracji przedstawiające wiosenne krajobrazy. Następnie dzieci 
starają się wyszukać w najbliższym otoczeniu jak najwięcej przedmiotów w tych 
kolorach, np. zielony jak młode listki, żółty jak słoneczko, forsycje, biały jak kwitnące 
drzewa, fioletowy jak krokus, różowy jak magnolie.  
 
Rozwiązywanie zagadki B. Szelągowskiej o wiośnie. 

Wracają ptaki z daleka 
i kwiatki kiełkują wokoło. 
Nadchodzi pora radosna, 

bo właśnie zaczyna się… (wiosna) 

 
5.Eksperymenty plastyczne: Jak powstają kolory wiosny?  
https://www.youtube.com/watch?v=SfVVFCAmSmY 
https://dziecisawazne.pl/10-prostych-eksperymentow-dla-
przedszkolakow/ 

Pochodne barwy 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SfVVFCAmSmY
https://dziecisawazne.pl/10-prostych-eksperymentow-dla-przedszkolakow/
https://dziecisawazne.pl/10-prostych-eksperymentow-dla-przedszkolakow/


Barwa pochodna jest to taki kolor, który został otrzymany w wyniku połączenia się 

dwóch podstawowych kolorów. A więc: 

Przy połączeniu czerwieni i żółci uzyskujemy kolor pomarańczowy. 

Przy połączeniu czerwieni i koloru niebieskiego otrzymujemy barwęfioletową. 

Przy połączeniu koloru niebieskiego i żółtego otrzymujemy kolorzielony.  

 
 
6. Zabawa matematyczna ,,Sadzimy wiosenne kwiaty.”- przeliczanie kwiatów 
w doniczkach, wskazywanie doniczki w, której jest najmniej i najwięcej 
kwiatów Karta Pracy 5- można pokolorować 
7. Zabawa muzyczno ruchowa z piosenką ,,Była sobie żabka mała” 
https://www.youtube.com/watch?v=u0sql4bx4PI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Czwartek 
1.Zabawa ortofoniczna Bocianie klekotanie.  
2.Oglądanie filmu ,,Powroty ptaków”  
https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY 
 
3.Zabawa ruchowa utrwalająca nazwy ptaków 
4. Zabawa utrwalająca nazwy wybranych ptaków – Jaki to ptak?  

Dzieci ustawiają się w kole. Rodzic. przypomina nazwy wybranych ptaków 
powracających wiosną na podstawie ich zdjęć, a następnie prezentuje wierszyk B. 
Szelągowskiej. 

Ty teraz powiedz, 
jaki to ptak 
macha skrzydłami 

i robi tak. Np.Kle kle 
 

4.Zabawa muzyczno ruchowa przy piosence ,,Była sobie żabka mała”, 
Wyciąganie konsekwencji z zachowania żabki dla siebie. 
5.Zabawy plastyczne malucha ,,Bocian” malowanie farbami bociana, 
przypomnienie czynności jakich trzeba dokonać zmieniając kolor farby 
Karta pracy  6 
6.Słuchanie muzyki relaksacyjnej 
,,Wiosna „ Vivaldi 
https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY
https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI


 
 
 
 

Piątek 
1. Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, 
żuchwę. Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, 
żuchwę. 
Wąchanie kwiatków – dzieci nabierają powietrze nosem, a wypuszczają ustami, 
naśladując wąchanie kwiatków 
 

Podlewamy kwiatki – pompujemy wodę do konewki, dzieci unoszą język do góry, w 
stronę nosa, opuszczają go w stronę brody, a następnie obie wargi wysuwają do 
przodu. 
Bocian – dzieci wysuwają wargi mocno do przodu, naśladują dziób bociana, następnie 
otwierają szeroko wargi i je zamykają.  
Żaba – żaba schowała się przed bocianem pod liściem i uśmiecha się szeroko – dzieci 
szeroko rozciągają wargi, potem uśmiechają się i ściągają wargi.  
Kukułka – dzieci ściągają wargi do przodu i naśladują kukułkę – mówią: ku, ku, ku, ku. 

Wiosenne porządki – przy szeroko otwartej jamie ustnej język wymiata wszelkie 
zakamarki: wędruje za górne i za dolne zęby. 

2.Ćwiczenia oddechowe z piórkami, lub skrawkami papieru , bibuły. 
Układamy, piórko, skrawki bibuły na otwartej dłoni i dmuchamy z cale siły, 
tak aby poleciały jak najdalej. Jeżeli mamy piórko- staramy się jak najdłużej 
utrzymać je w powietrzu.  
3.Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Wiosenne powroty. Rozmowa na 
podstawie wysłuchanego wiersza.. 
4.Zabawa matematyczna Żabki w stawie. Przeliczanie żabek w stawie, 
wskazywanie największej i najmniejszej żabki Karta Pracy 7  
5.Zabawy plastyczne malucha , lepieni z plasteliny ,,Ptaszka” 
6.Zabawa z piłką – Piosenka (według T. Kubiak). 

Piłka gumowa lub gruby balon. 
Dzieci odbijają piłkę od podłoża i recytują rymowankę. Jeśli skuszą, to znaczy 
piłka potoczy się, przekazują ją kolejnej osobie. 
Kipi kasza, kipi groch,  
lepsza kasza niż ten groch. 
Bo od grochu boli brzuch, 

a od kaszy człowiek zdrów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

A. Widzowskiej Powrót bociana. 

Olek pojechał na kilka dni do babci i dziadka. Pogoda była piękna, a w powietrzu 
czuło się zapach nadchodzącej wiosny. Nadchodził czas powrotu ptaków, które 
odleciały do ciepłych krajów. 
– Widzisz, co jest na dachu stodoły u sąsiada? – zapytał dziadek. 
– Jakieś gałęzie. Dlaczego są tak wysoko? – zapytał chłopiec. 
– To jest gniazdo bociana. 
– Dziadku, tam nikogo nie ma. 
– Jego mieszkańcy na pewno są teraz na łące i szukają pożywienia. 
– Szkoda, że nie mamy wysokiej drabiny. Ja bym tam wszedł – powiedział 
chłopiec. 
– Mogłyby się nas wystraszyć i opuścić gniazdo. Nie wolno przeszkadzać ptakom. 
– Nie widać ani jednego bociana. Może zostały w Afryce? 
– Z pewnością wróciły. Wkrótce z jajek wyklują się małe bocianiątka. A może 
nawet już się wykluły. 
– I one też kiedyś odlecą? 
– Tak, kiedy trochę podrosną i nabiorą sił. 
– Ja bym tak nie umiał, chociaż już urosłem – stwierdził Olek. 
– Ja też nie – odparł ze śmiechem dziadek. – Brakuje nam skrzydeł. 
– I dziobów – dodał chłopiec. 
Po drodze dziadek opowiadał Olkowi o ptakach, które odlatują przed nastaniem 
zimy, i wymienił czajki, jerzyki, słowiki, szpaki, skowronki, żurawie, jaskółki i 
bociany. 
– Jerzyki? – zdziwił się chłopiec. – Przecież jeże nie latają! 
– Jerzyki to gatunek ptaków. Tylko nazwa jest podobna, choć inaczej się ją 
zapisuje. 
Nagle nad ich głowami przeleciał bocian, a potem drugi. Wylądowały prosto w 
gnieździe. 

– Miałeś rację, dziadku! – zachwycił się Olek. – Już są! Skąd wiedziałeś? 
 

– Wczoraj słyszałem ich klekotanie: kle, kle, kle. 
– Kle, kle, kle! – powtórzył Olek. 
Po powrocie do domu babcia poczęstowała ich pyszną szarlotką, a kiedy usłyszała 
historię o bocianach, od razu znalazła kolorową książkę i przeczytała Olkowi 
wierszyk: 

Kle, kle 
Klekotaniem zbudził bociek 
całe gniazdo swoich pociech. 
Kle, kle dzwoni w ptasich główkach 
niczym głośna ciężarówka! 

– Znowu tatko tak klekoce, 
że zarywa boćkom noce? 
Czemu tatuś nasz kochany 
taki dziś rozklekotany? 

Bocian skrzydłem dziób zasłania, 



sen miał nie do wytrzymania! 
– Ach, obudźcie mnie już, błagam, 

bo was chciała połknąd żaba! 
 
 
Dokąd pojechał Olek? 
−−Gdzie miał swoje gniazdo bocian? 
−−W jaki sposób przychodzą na świat małe bociany? 
−−Po czym dziadek poznał, że przyleciały bociany? 
−−Jakie ptaki odlatują na zimę do ciepłych krajów i wiosną wracają do Polski? 
••Prezentowanie zdjęć ptaków powracających do nas wiosną. 

Zdjęcia: czajki, jerzyka, słowika, szpaka, skowronka, żurawia, jaskółki, bociana. 
 
 

 
Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Wiosenne powroty. 
 
Przyszła wiosna, 

a tuż za nią 
ptaki przyleciały. 

Teraz będą 
jak co roku 
gniazda zakładały. 

Bocian lubi 
patrzeć z góry – 
dom ma na topoli. 

Za to żuraw 
wśród mokradeł 

raczej mieszkać woli. 
 
 

A jaskółka 
gdzieś pod dachem 
gniazdko swe zakłada. 

Zaś kukułka 
swoje jajka 
niesie do sąsiada. 

Tyle ptaków 
powróciło 
do nas razem z wiosną! 

W dużych gniazdach, 
małych gniazdkach 

niech pisklęta rosną! 
 
 
Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. 
−−Jakie ptaki są wymienione w wierszu? 



−−Gdzie znajduje się dom bociana? 
−−Jak myślicie, co to są mokradła? 
−−Gdzie zakłada gniazdko jaskółka? 
−−Co robi z jajkami kukułka? 
−−Jak się nazywają dzieci ptaków? 

 
 
 

Samodzielność na ten tydzień: 

1. Dziecko zasuwa krzesło po skończonym posiłku. 

2. Sprzątanie swojego pokoju- segregowanie klocków- można posegregować 

kolorami, będzie to utrwalanie kolorów. 

3. Sprzątanie pokoju- układanie książek od największej do najmniejszej- 

rozwijanie kompetencji matematycznych, dziecko uczy się porównywać, 

duży mały. 

4. Samodzielne składanie ubrań 

5. Układanie skarpetek- zwijanie w ślimaczki- rozwijanie motoryki małej 

 


