
Czego nauczymy się w kwietniu 

 

 

 

 

 

Tematy tygodniowe:  

1.Wielkanoc  
2.Praca rolnika 
3.Dbamy o naszą planetę 
4. Tajemnice książek  
 
W tym miesiącu:  

 Zapoznamy się z charakterystycznymi elementami związanymi z 
Wielkanocą 

 Będziemy kształtować umiejętność uważnego słuchania opowiadań 
czytanych przez Nauczyciela  

 Nauczymy się piosenki „Na Wielkanoc” 

 Poznamy  polskie zwyczaje związane z Wielkanocą  oraz poznamy 
określenia takie jak:  pisanka, kraszanka, święconka.  

 Wspólnie porozwiązujemy zagadki  

 Zwrócimy uwagę na estetyczny wygląd  koszyczka wielkanocnego  

 Poznamy tradycje święcenia  pokarmów w wielką Sobotę 

 Przybliżymy dzieciom tradycję malowania jajek  

 Będziemy wykonywać ćwiczenia rozluźniające i zwiększające 
ruchomość w stawach  

 Ukształtujemy umiejętność właściwego zachowania się przy stole  

 Poznamy pracę rolnika- czynności, jakie wykonuje i potrzebnych mu 
narzędzi  

 Będziemy rozwijać motorykę małą  

 Zapoznamy się z wyglądem i nazwami pojazdów  

 Wzmocnimy mięśnie grzbietu  

 Poznamy produkty, które powstają z mleka  

 Wdrażanie do utrzymywania porządku w swoim otoczeniu  

 Pokażemy jakie są właściwe i niewłaściwe zachowania wobec przyrody 



 Rozwiniemy  sprawność manualną i inwencje  twórczą  

 Będziemy kształtować umiejętność wykorzystywania różnych 
materiałów w pracach plastycznych 

 Spróbujemy tworzyć okazje do poznawania rzeczywistości 
przyrodniczej poprzez eksperymentowanie 

 Ukształtujemy u dziecka śmiałość i odwagę poprzez prezentowanie 
przed grupą swojej ulubionej książki  

 Rozwiniemy zainteresowanie książkami  

 Będziemy kształtować umiejętność wypowiadania się na temat 
ulubionych książek 

 Udoskonalimy umiejętność liczenia  

 Rozwiniemy umiejętność wypowiadania się na temat obrazka oraz 
wysłuchanego tekstu 

 Zapoznamy się z pracą sprzedawcy w księgarni  

 Poznamy określenia takie jak: okładka, strona, kartka, księgarnia 

 Rozwiniemy sprawność koordynacyjna (równowagę, orientacje 
wzrokową-ruchową) 

 
 

                      „Mało nas” 

                             Mało nas, mało nas  

                             do pieczenia chleba.  

                             Jeszcze nam, jeszcze nam 

                             Ciebie tu potrzeba. 

 

                             Mało nas, mało nas  

                             do pieczenia chleba.  

                             Jeszcze nam, jeszcze nam 

                             Ciebie tu potrzeba.  

 

 

 

 



„Na Wielkanoc”  

Na Wielkanoc każdy zając maluję pisanki, 

a po bazie biegnie razem z cukrowym barankiem. 

Ref.: La, la, la, la, la, la, z cukrowym barankiem./x2 

Ma kurczątko ze święconką pleciony koszyczek, 

a ja wszystkim moim bliskim wesołych świąt życzę! 

Ref.: La, la, la, la, la, la, wesołych świąt życzę./x2 

 

 

 


