
 

Tematyka: 

1. Wielkanocny czas 

2. Mieszkańcy domu i zagrody 

3. Ekologia na co dzień 

4. Książka skarbnicą wiedzy 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: 
 

W kwietniu w grupie „Jagódki”: 

 Będziemy współdziałać z innymi dziećmi w zabawach i podczas wykonywania zadań 

 Będziemy brać udział w zajęciach kulinarnych i przestrzegać zasad bezpieczeństwa 

 Będziemy kształtować przynależność do rodziny i narodu poprzez obchodzone tradycje 

i zwyczaje 

 Będziemy rozwijać zainteresowanie obrazem graficznym liter: „J” i „j”, „G” i „g” 

 Utrwalimy znajomość i stosowanie cyfr oznaczających liczby od „0” do „10”  

 Będziemy wypowiadać się w sposób zrozumiały z zachowaniem następstwa czasu, 

poprawnie pod względem gramatycznym 

 Będziemy kształtować umiejętność analizy i syntezy głoskowej wyrazów o prostej 

budowie fonetycznej 

 Będziemy tworzyć prace plastyczno-techniczne według instrukcji słownych 

i obrazkowych  

 Poszerzymy wiedzę na temat zwierząt domowych i hodowlanych. Rozwijanie empatii 

i wrażliwości na potrzeby zwierząt. Zainteresowanie miejscami, gdzie żyją zwierzęta 

bezdomne, chęć niesienia im pomocy 

 Kształtowanie rozumienia miar w życiu człowieka 

 Będziemy dostrzegać wpływ działalności człowieka na przyrodę – zanieczyszczenia 

wody, powietrza, gleby, odpady 

 Będziemy kształtować nawyki prozdrowotne, myć ręce przed jedzeniem, przed 

czynnościami kulinarnymi 

 Będziemy współpracować w grupie podczas działań plastycznych, podczas działań 

konstrukcyjnych oraz badawczych, uważnie słuchać wypowiedzi kolegów i koleżanek 

 Poznamy proces powstawania książki, dzielenia książek na dostępne kategorie. Poznamy, 

do czego służy biblioteka 

 Podczas zabaw logopedycznych usprawnimy aparat artykulacyjny 

 Świadomie i aktywnie posłuchamy muzyki instrumentalnej 

 Zabawy z utrwalaniem części ciała i kierunku od osi ciała: lewa, prawa 

 Będziemy uczestniczyć w organizowanych zabawach ruchowych na sali i na świeżym 

powietrzu, przestrzegać bezpiecznego korzystania z urządzeń na placu zabaw 

 Będziemy uważnie słuchać i szybko reagować na komunikaty osób dorosłych 



 

 

 

 

 

 

Wysłuchamy i nauczymy się wiersza Tomasza Plebańskiego: 

 

 

 

 

Śmigus-dyngus 

 
 

 

W poniedziałek wielkanocny, kiedy słonko świeci, 

cieszą się dorośli, lecz najbardziej dzieci, 

bo to znaczy, że polewać można się do woli, 

oczywiście kiedy najpierw mamusia pozwoli. 

Każdy dnia już poprzedniego „arsenał” szykuje – 

do psikawek i wiaderek wody napompuje, 

żeby brata albo siostrę, gdy w łóżku zaspana, 

zaskoczyć dyngusem za samiutkiego rana. 

To są żarty, więc nie warto się obrażać na nie, 

lepiej sobie przygotować na zmianę ubranie. 

Chociaż zwyczaj to wesoły, nie przesadzaj z wodą, 

by tradycja nie skończyła się przykrą przygodą. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Nauczymy się piosenki: 

„W kurniku” 
 

1. Kogut zapiał: kukuryku! 

Tyle kurek jest w kurniku; 

wszystkie ładnie poprosimy 

i operę urządzimy. 

 

Ref. Ko, ko, ko, kukuryku! 

To opera jest w kurniku! Bis 

 

2. Kogut zapiał: kukuryku! 

Tyle kaczek jest w kurniku; 

wszystkie ładnie poprosimy 

i operę urządzimy. 

 

        Ref. Kwa, kwa, kwa, kukuryku! 

To opera jest w kurniku! Bis 

 

3. Kogut zapiał: kukuryku! 

Tyle kaczek jest w kurniku; 

wszystkie ładnie poprosimy 

i operę urządzimy. 

 

Ref. Gę, gę gę, kukuryku! 

To opera jest w kurniku! Bis 

 

4. Małe pieski z boku stały, 

też zaśpiewać z nimi chciały; 

podskoczyły, zaszczekały, 

przestraszyły kurnik cały. 

 

         Ref. Ko, ko, ko, kwa, kwa, kwa 

gę, gę gę, hau, hau, hau,  

kukuryku! 

I już pusto jest jest w kurniku! Bis 


