
Wiosenne powroty (20-24.04.2020r.) 

 

I. Czytamy opowiadanie H. Zdzitowieckiej ,,Gdzie budować gniazdo?" i zadajemy pytania 

do wysłuchanej historii (tekst poniżej) 

https://drive.google.com/open?id=1ejF6a0brhjp4-8kaQiP6r5ZzEGyxTc3z 

 

II. Rozmawiamy na temat ptaków wracających do Polski wiosną (oglądamy ilustracje w 

podręczniku, dzielimy nazwy na sylaby, głoski, podajemy nazwę ptaka i prosimy o 

odpowiedź na pytanie: Co słychać na początku słowa (np. skowronek), a co na końcu?  Jeśli 

dziecko potrafi, może samo przeczytać nazwy ptaków (str.62,68) 

 

III. Oglądamy film ,,Przygód kilka wróbla Ćwirka” Odcinek 1.  

https://www.youtube.com/watch?v=p56DdcUCs6c 

 

IV. Historyjka obrazkowa 

Prosimy dziecko o opowiedzenie historyjki obrazkowej (str.63), wykonanie zadania pod 

historyjką oraz papierowej wilgi (wyprawka plastyczna - fioletowa teczka, karta 18) 

 

V. Opowiadamy o budowie ptaka na podstawie ilustracji na str.64. Prosimy o pokolorowanie 

czajki wg wzoru. Uzupełniamy zadanie pod rysunkiem czajki.  

 

VI. Układamy zadania o ptakach, np. 

Na gałęzi siedziało 5 wróbelków (dziecko układa tyle kredek ile wróbelków siedziało na 

gałęzi). Po chwili przyleciały jeszcze 3 (dziecko dokłada 3). Ile razem wróbelków siedziało na 

gałęzi? 

Czajka zniosła 6 jajek.(dziecko układa 6 kredek). W poniedziałek z 4 jajek wykluły się 

pisklęta. (dziecko odsuwa 4 kredki). Ile jajek pozostało w gnieździe? A następnie 

wykonujemy zadania w książce Litery i liczby cz.2 str.56,57 

 

VII. Odkrywamy literę J 

- Słuchamy bajki o literce J (bajka do słuchania poniżej) 

https://drive.google.com/open?id=1EEwHyqZzIkvIJ42gr-0IKDE4jN0Jgmv9 

 

-Wymieniamy jak najwięcej słów rozpoczynających się głoską J 

- Zanim pisanie w książce-mogą dzieciaki popisać palcem na tacy posypanej kaszą manną lub 

mąką; ulepić literę z plasteliny, ułożyć z kamyków, patyków na podwórku) 

-Uzupełniamy zadania w książce związane z literą J (proszę zwracać uwagę, by pisząc litery 

dzieci zachowywały kierunek pisania, tak jak pokazano na przykładzie) 

 

VIII. Piosenka o bocianie 

https://www.youtube.com/watch?v=kk5oMrOkffc 

 

IX.  Język angielski 

Two little blue birds. Zabawa paluszkowa, do której potrzebujemy dwóch niebieskich 

ptaszków wyciętych z papieru (do wycięcia i pokolorowania poniżej; można także samemu 

narysować i pokolorować). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kk5oMrOkffc


   
 Jak się bawić zobaczycie tutaj: 

https://drive.google.com/open?id=1EKYwmGvQINWkA7a4twLOrYzsUIl02F8N 

 

Tekst rymowanki 

Two little blue birds sitting on a wall.  

One named Peter. 

One named Paul.  

Fly away Peter. 

Fly away Paul.  

Come back Peter.  

Come back Paul. 

 

Można wykonać pary ptaszków w innych kolorach, wówczas w rymowance zmieniamy tylko 

nazwę koloru.  

Tu można przypomnieć sobie nazwy kolorów w języku angielskim 

https://www.youtube.com/watch?v=ybt2jhCQ3lA 

 

X. Możemy również wykorzystać ta ptaszki do ćwiczeń orientacji na kartce papieru. 

Połóż przed dzieckiem kartkę papieru. Poproś dziecko, by położyło wyciętego ptaszka na 

środku kartki, na dole kartki, u góry kartki, po lewej stronie, po prawej stronie, w lewym 

górnym rogu, w prawym górnym rogu, w lewym dolnym rogu, w lewym dolnym rogu. (warto 

wcześniej przypomnieć dziecku, która to lewa ręka, noga; można zaznaczyć tę rękę 

przypinając spinacz, zakładając na rękę opaskę, frotkę itp.) 

 

Uzupełniamy wszystkie pozostałe ćwiczenia w fioletowej książce z zakresu stron (62-71) 

 

Powodzenia 

Asia Olendzka 

https://drive.google.com/open?id=1EKYwmGvQINWkA7a4twLOrYzsUIl02F8N
https://www.youtube.com/watch?v=ybt2jhCQ3lA

