
Plan pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej w grupie V „Pszczółki” 

Czas realizacji: 30.03.2020 – 03.04.2020 

Sporządziły: Katarzyna Gołos, Ewa Ziętala 

 
 

 

Temat tygodnia: „POWRÓT PTAKÓW” 

Realizowan

e obszary 

podstawy 

programow

ej 

 

TEMAT DNIA 

 

DZIAŁANIA DZIECI  

 

 

Cele ogólne 

Przewidywane 

osiągnięcia dzieci 

IV.1 

I.6 

III.5 

II.3 

IV.8 

IV.2 

I.5 

I.2 

IV.2 

IV.5 

IV.18 

I.8 

I.5 

I.6 

II.11 

I.2 

IV.7 

30.03 

 

 

Witamy ptaki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- „Ptasie sprawki”- słuchanie opowiadania nauczycielki.  

Zapoznanie z niektórymi gatunkami ptaków przylatujących na 

wiosnę (bocian, jaskółka, szpak) ich wyglądem i miejscem 

gnieżdżenia się. Nabywanie opiekuńczego stosunku do 

ptaków. 

 

Słońce świeciło coraz cieplej, na drzewach pojawiały się 

zielone pąki i trawka się zazieleniła. Wokoło pachniało 

wiosennym powietrzem. Na płocie siadły dwa wróble, aby po 

długiej zimie wygrzewać się w promieniach wiosennego 

słońca. Nagle usłyszały jakieś odgłosy, szum skrzydeł i 

zobaczyły, że na gałązkę usiadły dwa ptaki, a jeden usiadł na 

dachu domu. Wróble poznały wśród nich bociana, szpaka, 

jaskółkę i ucieszyły się bardzo, że już wróciły z ciepłych 

krajów. Lecz jaskółka, szpak i bocian zamiast też się cieszyć, 

zaczęły robić wróblom wyrzuty za to, że kiedy ich tu nie było 

- zwiększenie pojemności 

płuc 

-wzbogacenie wiadomości 

nt. różnych gatunków 

ptaków 

-utrwalenie wyglądu 

niektórych ptaków 

- kształcenie inwencji 

twórczej, pomysłowości, 

wyobraźni przestrzennej 

- udziela odpowiedzi na 

zadane pytania 

-wypowiada się nt. treści 

opowiadania  

-rozpoznaje i nazywa ptaki 

przylatujące do nas na 

wiosnę 

-jest zainteresowane 

poznawaniem ptaków i 

przyrody  

-konstruuje z klocków na 

podany temat 

 



I.5 

IV.11 

IV.2 

I.6 

III.1 

III.5 

nie dopilnowały gospodarstwa i że wszędzie jest wielki 

nieporządek. A wróble na to: - No w czym tu nasza wina? - W 

czym, w czym, w czym? Jaskółka na to – pit, pit, pit! – Jak 

odlatywałyśmy jesienią pełno było zboża w stogach, na 

polach, a gdzie jest teraz? Pit, pit, pit! – pyta jaskółka.  

- Tit, tit, tit! – drzewa były całe w kolorowych listkach, a teraz 

są puste. Swoim tit, tit, tit muszę budzić listek za listkiem – 

rzekł szpak. - Kle, kle, kle! – wszędzie pusto nic nie ma do 

jedzenia, musimy głodować kle, kle, kle! – powiedział bociek. 

A potem wszystkie dodały rozgniewane: - Ach te wróble to 

ziółka, widać, że niczego nie pilnowały. Przez zimę wszystko 

zjadły i zmarnowały? Wróble na to chórem: - W czym tu nasza 

wina? W czym, w czym, w czym?. Same byście spróbowały 

zostać u nas na zimę, kiedy mróz i śnieg, gdy nie ma nic do 

jedzenia! Ptaki zaczęły się kłócić i nic nie wiadomo jak długo 

by to trwało, gdyby nie Ania, która wracała właśnie ze szkoły i 

usłyszała sprzeczki ptaków. - Wróble tu niczemu nie są winne 

– powiedziała. - Pit, pit, pit! – A gdzie jest zboże? – spytała 

jaskółka. - Zboże rolnicy zwieźli do swoich zagród. - Kle, kle, 

kle, a co się stało z pięknymi kolorowymi liśćmi? - Liście 

spadły z drzew, gdy tylko zima do nas przyszła. Więc już 

dłużej się nie kłóćcie i zawrzyjcie zgodę, a ja i moi koledzy 

nakarmimy was i pomożemy zbudować gniazda. Szpakowi 

dzieci zrobiły budkę z drewna i przybiły do drzewa. 

Bocianowi uzbierały gałązek i siana, a on uwił gniazdo na 

dachu. Jaskółce przyniosły mokrego piasku, z którego ulepiła 

sobie gniazdko pod dachem. Od tego czasu ptaki się już nie 

kłóciły, zapanowała zgoda, a dookoła rozlegał się wesoły 

śpiew szczęśliwych ptaków. W zbudowanych gniazdkach 

samiczki wysiadywały jaja. 

 



- „Dmuchamy na świeczkę” – ćwiczenia oddechowe; 

zwrócenie uwagi na prawidłowy tor oddechowy.  

 

 - „Budka lęgowa” – budownictwo z różnego rodzaju 

klocków; zgodne współdziałanie w zespole podczas 

wykonywania pracy.  

 

 

- Odbycie rozmowy przez dwoje dzieci z grupy z jedną z 

nauczycielek, w celu upewnienia się o dobrym samopoczuciu i 

wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa i przynależności 

I.6 

IV.7 

IV.2 

IV.5 

IV.1 

I.5 

IV.5 

IV.18 

IV.2 

IV.8 

IV.1 

IV.5 

I.6 

I.4 

I.2 

IV.2 

IV.15 

IV.8 

I.9 

I.5 

IV.2 

 

31.03 

 

Budki lęgowe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- „Pomagamy ptakom wiosną ” – wypowiedzi dzieci na 

podstawie ilustracji i wiersza D. Kossakowskiej „Wiosna”.  

Zapoznanie z wyglądem, przeznaczeniem oraz sposobem 

zawieszania budek lęgowych, utrwalenie  charakterystycznych 

cech wiosny. 

 

Wiosna przyszła do nas dziś z rana,  

W zieleń trawy soczystej ubrana. 

Przebiśniegi już kwitną w ogrodzie,  

Zawdzięczają to pięknej pogodzie.  

Słońce świeci, krokusy ogrzewa,  

I zielenią się wszystkie drzewa.  

Ptaki chcą już gniazda budować,  

By pisklęta swoje wychować.  

Deszcz wiosenny cicho coś śpiewa,  

A słuchają go kwiaty i drzewa. 

 

- „Budka lęgowa” –  układanie z pociętych elementów. 

Utrwalenie  wyglądu i przeznaczenia budek lęgowych.  

-wdrażanie do pomocy 

ptakom w okresie wiosny 

- doskonalenie umiejętności 

cięcia nożycami oraz 

układania wyciętych 

elementów w logiczną całość 

- zwrócenie uwagi na 

płynność ruchów ręki oraz 

prawidłowe trzymanie kredki 

 

-tworzy dłuższe 

wypowiedzi na tematy 

przyrodnicze 

-wie co to są budki lęgowe 

-ma właściwy stosunek do 

ptaków  

-samodzielnie wykonuje 

określoną pracę 

  



I.6 

III.5 

Kształcenie logicznego myślenia, spostrzegawczości. 

Wdrażanie do pomocy ptakom w okresie wiosny.  

 

- Karta pracy – cz. 3., str. 31 – dzieci kolorują wróbla według 

wzoru 

 

- Odbycie rozmowy przez dwoje dzieci z grupy z jedną z 

nauczycielek, w celu upewnienia się o dobrym samopoczuciu i 

wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa i przynależności 

I.6 

III.5 

IV.11 

IV.9 

 

 

I.5 

 

IV.1 

IV.7 

IV.2 

 

 

IV.13 

IV.14 

IV.2 

I.6 

 

I.4 

 

 

IV.8 

IV.18 

 

01.04 

 

 

Wiosenne 

przysłowia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- „Marcowa pogoda” – słuchanie piosenki ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na przysłowia. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=plrPdc5K4FQ 

 

Zapoznanie z niektórymi przysłowiami ludowymi 

dotyczącymi wiosny i ptaków.  

 

• „W marcu jak w garncu”.  

• „A na świętego Grzegorza, zima już idzie do morza”  

• „Gdy na Józefa pięknie, zima niedługo pęknie.”  

• „A gdy w marcu ciągle pada, to rolnikom wtedy biada.”  

• „Marzec to jest miesiąc taki, w którym przylatują ptaki.”  

• „Gdy dzika gęś w marcu przybywa, ciepła wiosna bywa”.  

• „Gdzie bocian na gnieździe siedzi, tam piorun nie uderzy.”  

• „Jak kukułka przyleci na suchy las, to będzie głodny czas, a 

jak zakuka w zielonym gaju - spodziewaj się urodzaju.”  

• „Jak przylecą bociany - pierwszy zagon zorany.” •  

„Jedna jaskółka nie czyni wiosny.” • „Kiedy się jaskółka zniża 

- deszcz się zbliża.”  

• „Kos gwiżdże na jedlinie - jutro nas deszcz nie minie.” 

- utrwalenie piosenek o 

tematyce wiosennej 

- rozwijanie umiejętności 

uważnego słuchania 

- poznanie i utrwalenie 

znajomości znaczenia 

wybranych przysłów o 

wiośnie i ptakach 

- utrwalenie pojęcia „para” 

- doskonalenie umiejętności 

przeliczania w zakresie 7 

- uważnie słucha tekstu 

piosenki 

-zna przysłowia o wiośnie 

-określa położenie 

przedmiotów  za pomocą 

określeń wysoko- nisko, 

wyżej- niżej 

- przelicza w zakresie 7 



I.7 

IV.6 

III.5 

I.6 

IV.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Słuchanie opowiadania ilustrowanego sylwetami 

pt.:„Wędrówka obłoków”. Rozmowa na temat opowiadania, 

utrwalenie rozumienia pojęć „wyżej”, „niżej”. 

 

Był sobie niebieski obłoczek. Sunął wolno po niebie i 

rozglądał się dookoła. – Ach jak tu pięknie. Jakie wspaniałe 

widoki. Mogę sobie patrzeć i patrzeć na ziemię. Widzę 

wszystko doskonale. Nagle usłyszał czyjś głos: – Witaj, 

niebieski obłoczku. Obłoczek rozglądał się wokół, ale nikogo 

nie widział. – Nie widzę cię. Kim jesteś i skąd mnie wołasz? – 

Jestem białym obłoczkiem i znajduję się niżej niż ty. – Niżej 

niż ja? A co to znaczy? – To znaczy, że jestem pod tobą. 

Niebieski obłoczek spojrzał w dół. – Ach, witaj biały 

obłoczku! Teraz już cię widzę. A dlaczego jesteś tak nisko? – 

Bo ja nie lubię być wysoko. Wolę być trochę niżej. – Ależ 

biały obłoczku, stąd są lepsze widoki. Widać wszystko i 

wszystkich. Widzę nawet dzieci w przedszkolu. – No coś ty, 

widzisz nawet dzieci? – Jasne, wejdź wyżej, to zobaczysz, co 

teraz dzieci robią. Biały obłoczek przesunął się wyżej. Teraz 

był już obok niebieskiego. – Ach, jak tu wysoko. Ale 

rzeczywiście wszystko widać. 

 

- „Budki lęgowe i wróble” – ćwiczenie z książki „Pięciolatek 

– Razem poznajemy świat” cz.3, s.30.  

Cel: utrwalenie pojęcia „para”, doskonalenie umiejętności 

przeliczania w zakresie 7. Dzieci liczą budki i wróble. 

Sprawdzają czy wszystkie ptaki znajdą dom na wiosnę. W 

każdej budce mogą zamieszkać 2 wróble. 

 



- Odbycie rozmowy przez dwoje dzieci z grupy z jedną z 

nauczycielek, w celu upewnienia się o dobrym samopoczuciu i 

wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa i przynależności 

I.6 

I.5 

IV.18 

II.7 

I.5 

 

IV.1 

I.9 

I.7 

 

I.5 

I.8 

I.6 

III.5 

I.4 

I.5 

IV.7 

IV.18 

IV.5 

III.8 

III.4 

I.6 

III.5 

02.04 

 

 

Ptaki wiosny 

oznaki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Słuchanie wiersza pt.: „Nadchodzi wiosna” Doroty 

Kossakowskiej. Wypowiedzi dzieci na temat ilustracji 

przedstawiających różne gatunki ptaków.  

 

Wiosna zaprasza promieniem słońca,  

przylaszczką i przebiśniegiem.  

Czas się pożegnać z mrozem i chłodem,  

oraz puszystym śniegiem.  

Zaraz powrócą ptaki z daleka,  

zabiorą się do pracy.  

Szpaki zrobią w budkach porządek,  

bocian swe gniazdo zobaczy.  

Przyniesie gałązki nowe do gniazda,  

poprawi to co zniszczone.  

A kiedy gniazdo będzie gotowe,  

zaprosi tam swoją żonę.  

Wspólnie pisklęta swe wychowają,  

nauczą je latać wspaniale.  

A kiedy lato się skończy  

wyruszą w ciepłe kraje. 

 

- „Ptaki - wiosny oznaki” – lepienie z plasteliny. Utrwalenie 

nazw i wyglądu ptaków, które kojarzą nam się z wiosną np. 

bocian, jaskółka, słowik, skowronek. Zapoznanie dzieci z 

budową ptaka – 2 nogi, 2 skrzydła, tułów, głowa, dziób, 

pazury, ciało pokryte piórami.  

 

- „Prawda czy fałsz” – zabawa dydaktyczna.  

- rozwijanie umiejętności 

uważnego słuchania 

- zachęcanie do 

wypowiadania się na 

określony temat 

- kształtowanie umiejętności 

formowania ulepianek nie 

tylko palcami, ale i całą 

dłonią 

-wdrażanie do zachowania 

ładu i porządku w miejscu 

pracy 

-kształcenie logicznego 

myślenia, odróżnianie 

wiadomości prawdziwych od 

fałszywych i weryfikowanie 

ich 

 

 

-słucha z uwagą wiersza 

-odpowiada logicznie na 

określone pytania  

-zna budowę ptaka 

-rozpoznaje i nazywa ptaki 

-udziela logicznych 

odpowiedzi (prawda- fałsz) 

 



Cel: utrwalenie wiadomości dotyczących ptaków i wiosny, 

kształcenie logicznego myślenia, odróżnianie wiadomości 

prawdziwych od fałszywych i weryfikowanie ich. 

 

- Zimą są z nami bociany i jaskółki.  

- Wiosną powinniśmy dokarmiać ptaki.  

- Na zimę przylatują gile i jemiołuszki.  

- Słowo wrona składa się z 6 sylab.  

- Sikorki mają żółto upierzony brzuszek.  

- Budki lęgowe powinny być umieszczane jak najbliżej ziemi.  

- Przysmakiem bociana jest słoninka. 

 

 

- Odbycie rozmowy przez dwoje dzieci z grupy z jedną z 

nauczycielek, w celu upewnienia się o dobrym samopoczuciu i 

wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa i przynależności 

 

I.6 

III.5 

IV.3 

IV.15 

I.9 

IV.2 

I.5 

IV.2 

IV.5 

IV.18 

IV.2 

IV.7 

III.8 

I.6 

I.4 

 

03.04 

 

 

Domy ptaków. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

- Karta pracy - „Pięciolatek – Razem poznajemy świat” cz.3, 

s.32. 

 

- „Jaki to ptak” - rozwiązywanie zagadek. Zapoznanie z 

ptakami charakterystycznymi dla wiosny (bocian, jaskółka, 

skowronek, kukułka). Poznanie różnych rodzajów ptasich 

gniazd.  

 

Pod dachem ma gniazdo z gliny, na niebie kręci kółka.  

Jej przysmak to są muchy, cóż to za ptak ... (jaskółka)   

 

Ma długi czerwony dziób na jednej nodze stoi.  

Swe gniazdo na dachu splótł. I każda żaba się go boi... 

(bocian)  

- rozwijanie logicznego 

myślenia 

- wdrażanie do uważnego 

słuchania 

- utrwalenie nazw 

wybranych gatunków ptaków 

- kształtowanie wrażliwości 

muzycznej 

- zachęcanie do swobodnej 

ekspresji ruchowej 

 

 

-rozwiązuje zagadki o 

ptakach 

-wypowiada się nt. treści 

ilustracji  

- zna nazwy wybranych 

gatunków ptaków 

- słucha z 

zainteresowaniem muzyki 

klasycznej 

- próbuje obrazować 

muzykę ruchem 



IV.3 

IV.2 

I.5 

IV.15 

I.6 

III.1 

 Rano nas budzi swym głosem jak dzwonek,  

ten mały szary ptak... (skowronek)  

 

Po gałęziach kozły fika,  

chętnie zjada tłuszcz z patyka... (sikorka)  

 

Słychać ją w koło wśród sosen i buków,  

jak woła wesoło – ku -ku... (kukułka)  

 

Ptaszek ten od zawsze leczy chore drzewa.  

I dlatego właśnie stuka zamiast śpiewać... (dzięcioł)  

 

Dziób zakrzywiony, okrągłe oczy,  

Na myszy poluje w nocy... (sowa) 

 

 

- Słuchanie utworu ”Ptaszarnia”  C. Saint Saens. Zapoznanie 

dzieci z utworami muzyki klasycznej.  Rozwijanie percepcji 

słuchowej. Wdrażanie do zachowania ciszy podczas słuchania 

utworu. Zachęcanie do swobodnej ekspresji ruchowej. 

 

 

- Odbycie rozmowy przez dwoje dzieci z grupy z jedną z 

nauczycielek, w celu upewnienia się o dobrym samopoczuciu i 

wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa i przynależności 

 
 

Szczegóły dotyczące realizacji treści zawartych w planie pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej: 

• Kontakty z dziećmi poprzez grupę na komunikatorze Messenger 

• Informacje zamieszczane na stronie przedszkola na Facebooku 


