
Propozycja aktywności dla dzieci z grupy Słoneczka na dzień 6.04.20 r.  
RODZICE! 
 Na dzisiaj przyda się globus albo atlas, komputer / telefon do obejrzenia filmu edukacyjnego.  
 
Zajęcia 1. Rozmowa o wiosennych powrotach ptaków. 
Propozycja filmu edukacyjnego: 
https://youtu.be/vlXQqg1T07s 
a). Rozwiązywanie zagadek o ptakach. 
*Pióra biało-czarne, buciki czerwone; uciekają przed nim żabki, bardzo przestraszone. 
(bocian) 
*Wiosną do nas przyleciała ta ptaszyna czarna, mała. Murować się nie uczyła, ale gniazdko 
ulepiła. (jaskółka) 
*Już po lesie kuka, gniazdka sobie szuka. Jak znajdzie, podrzuca jaja, niech inni je 
wygrzewają. (kukułka)  
*Śpiewa wysoko piosenki do słonka, głos ma podobny do drżenia dzwonka. (skowronek) 
b). Rodzic pokazuje na globusie Egipt – miejsce, gdzie zimują nasze bociany. Potem pokazuje 
Polskę i rysuje ( palcem ) drogę, jaką muszą przebyć bociany wracające do kraju.( podróż 
trwa ok. 6 tygodni) ( dz. odtwarza drogę palcem po globusie/ mapie). Pokazuje na globusie, 
co bociany musiały mijać, wracając do nas.  
• Rozmowa na temat: Co robią ptaki po powrocie?  
Rodzic pyta: − Co robią ptaki, gdy powrócą do kraju? − Przypomnijcie, na przykładzie wilgi, 
co się dalej dzieje, gdy ptaki zbudują gniazdo. − Czy wszystkie ptaki budują gniazda? 
• Karta pracy, cz. 3, s. 67. Oglądanie zdjęć. Dotykanie ich i mówienie nazw ptaków. 
Kończenie podanego rytmu – naklejanie odpowiednich zdjęć ptaków, odszukanych wśród 
naklejek. Łączenie pierwszych głosek z nazw obrazków. Podawanie nazwy ptaka, która 
powstała. 
• Karta pracy, cz. 3, s. 68. Czytanie z Rodzicem (lub samodzielnie) nazw ptaków z 
pierwszego rzędu. Odszukanie w drugim i w trzecim rzędzie takich samych wyrazów. 
Kolorowanie ich tak samo jak tych we wzorze. 
 
Zajęcia 2. Robienie wiosennych porządków w ogrodzie, na działce lub opieka nad domowym 
kącikiem przyrody.  
W przypadku braku możliwości podjęcia w.w form aktywności proponujemy:  
Aerobic przy muzyce lub ćwiczenia z tatą  
 
Zajęcia popołudniowe 
 
Słoneczka!  
W ramach zajęć popołudniowych, posłuchajcie piosenki pt. „Kwiecień plecień”, bo jak to w 
kwietniu bywa, pogoda płata nam figle. 
A teraz spróbuj rozwiązać wiosenne zagadki: 
 
Zielona plama w barwne punkciki 
a nad nią śpiew skowronka, 
tam wyruszamy zbierać kwiaty 
bo to jest właśnie .... (łąka). 
 
Przy rzece leży ten dywan zielony, 
przeróżnym kwieciem zawsze umajony. 
Rosa go srebrzy wieczorem i z rana. 



Znasz go zapewne, dostarcz nam siana (łąka). 
 
Malowane, kraszone, 
ozdabiają święcone, (pisanki). 
 
Na wiosennym polu, ta poczwara stoi, 
a ptak złodziejaszek, bardzo jej się boi .... (Strach na wróble). 
 
W marcu się zaczyna, gdy się kończy zima. 
Przyjdzie z wiatru ciepłym powiewem, 
z pięknem kwiatów, ptaków śpiewem (Wiosna). 
 
Chodzi polem słonko, po zielonym życie. 
Nad polem nad łąką śpiewa ktoś w błękicie .... (skowronek). 
 
Jeszcze prawie nic nie kwitnie 
ani w polu ni w ogrodzie, 
a on już przebił śnieg 
i zakwitł białym dzwoneczkiem (przebiśnieg). 
 
Niedługo zima już stąd pryśnie 
śnieg już przebiłem, bo jestem ... (przebiśnieg). 
 
Jak ten miesiąc się nazywa w którym kwiatów nam przybywa. (kwiecień) 


