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Szczęść Boże! 

Temat dzisiejszego dnia to: „CO SŁYCHAĆ W PTASICH GNIAZDACH?” 

■ Rozpoczynamy od „Wiosennego deszczyka” Joanny Kulmowej – dziecko 

powinno uważnie słuchać wiersza i w odpowiednich miejscach ilustrować 

głosem i ruchem jego treść. 

Mały wietrzyk wiosenny     Dziecko wykonuje przysiad i naśladuje: szum wiatru 

ledwie w drzewach zaszumi                                                     w gałęziach drzew. 

ledwie w krzakach zamruczy,                            „Mruczenie wiatru w krzakach”. 

jeszcze gwizdać nie umie,                                                           Próbuje gwizdać. 

jeszcze się uczy.                                    

Znalazł szczerbę w płocie – zaświstał…                                Podnosi się i śwista. 

Znalazł listki – zapiał na listkach.                      Naśladuje piszczenie na listkach. 

Czasem w suchych gałęziach trzeszczy.                 Naśladuje trzeszczenie gałęzi. 

Czasem nuci, gdy zagra mu deszczyk,      Naśladuje odgłos padającego deszczu. 

albo szemrze w zeszłorocznej trawie,  

albo szepcze tak, że milczy prawie.  

Ludzie mówią wtedy: nie ma wietrzyka.  

A on jest. Ale słucha słowika.                         Naśladuje słuchanie śpiewu ptaka. 

■ Przed nami opowiadanie do którego potrzebne będą kształty różnych ptaków. 

Ptaki te są umieszczone w dodatkowym załączniku: karty pracy – ptaki. 

„Gdzie budować gniazdo?” Hanna Zdzitowiecka 

− 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 owadów na ziemi. – 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 

kąta. 

Po wysłuchaniu opowiadania dziecko powinno wiedzieć:                                                         

Jakie ptaki wystąpiły w opowiadaniu? O jakich gniazdach opowiadały?                    

Dlaczego każdy ptak chciał mieć inne gniazdo?                                                                    

Teraz korzystamy z dodatkowego załącznika. Dziecko dopasowuje podpisy do 

kształtów ptaków, głośno czyta ich nazwy. Proszę, żeby wyodrębniły pierwsze  

i ostatnie głoski w słowach. 

■ Proponuję zabawę konstrukcyjną: „Zakładanie gniazd”. Potrzebne będą 

gałązki, kawałki tkanin, sznurki, talerzyki papierowe i plastelina. Zadaniem  

dziecka jest zbudowanie na talerzykach gniazd z dostępnych materiałów. 

Uruchomcie swoją wyobraźnię. Przypomnijcie sobie ze spacerów rodzaje 

gniazd, jak wyglądają albo z opowiadania, które było wcześniej. Życzę twórczej 

pracy! 

■ „Wiosenne zagadki matematyczne” – zabawa polega na rozwiązywaniu 

zadania tekstowego. Dziecko przelicza elementy i dodaje do siebie (wskazane 

jest dla dziecka przeliczenia na palcach). 

1. Wysoko na niebie fruwały 3 skowronki. Razem ze skowronkami wesoło 

śpiewały 4 słowiki. Ile ptaszków śpiewało na cześć wiosny?  

2. Nad łąką zaroiło się od barwnych motylków. 5 motyli fruwało nad wodą, a 3 

przysiadły na kwiatach. Ile razem motyli witało wiosnę?  

3. Na łące zakwitło 5 białych i 5 różowych stokrotek. Ile kwiatów zakwitło?  

4. Na łąkę przyleciały 3 bociany, a potem jeszcze 4. Ile bocianów przyleciało na 

wiosenną łąkę? 

■ Karty Pracy cz. 3, strony 29a. 

Siadając do ćwiczeń z Kart Pracy, pamiętamy o prawidłowym siedzeniu 

przy stoliku czy biurku. Dziś tylko str. 29a, która prezentuje grafikę znaku 

dodawania i równości oraz rozwiązywanie zadań obliczeniowych. Zgodnie z 

poleceniem mamy policzyć tulipany. Wpisać liczby w odpowiednie kratki, 

obliczyć i wpisać wynik obliczenia. Do tego ćwiczenia używamy tylko ołówka.  

■ W książce „Ćwiczenia. Motoryka mała i grafomotoryka” robimy literę w, jeśli 

ktoś jeszcze tego nie robił. Zaczynamy najpierw od rysowania po śladzie, 



następnie kolorujemy wróble zgodnie ze wzorem. W dolnej części mamy do 

narysowania szlaczek, najpierw po śladzie a później samodzielnie. Oczywiście 

rysujemy po śladzie ołówkiem. Zabawa z plasteliną, to lepienie wrony zgodnie  

z prezentowaną instrukcją. I dopiero na koniec piszemy litery po śladzie  

i samodzielnie, używając oczywiście ołówka. 

Pozdrawiam i życzę dobrej i owocnej pracy. 

 

 


