
Mamo, tato: 

W kwietniu będziemy realizować następujące tematy: 

1. Z kulturą za pan brat. 

2. Jestem kulturalny. 

3. Książka – mój przyjaciel. 

4. Bajki, baśnie , legendy. 

Poznanie wartości „wiary we własne siły” na podstawie utworu „Legenda  

o smoku Wawelskim”. 

Będziemy doskonalić umiejętności budowania komunikatywnej wypowiedzi. 

Poznamy pojęcie „film animowany”. 

Zapoznamy się z teatrem jako miejscem sztuki i kultury. 

Będziemy tworzyć z masy solnej maski teatralne na tekturze. 

Poznamy cechy baletu i opery . 

Będziemy rozwijać sprawność ruchową oraz umiejętności taneczne, poczucie 

rytmu i wrażliwość muzyczną. 

Będziemy wykonywali kukiełki z wykorzystaniem bibuły i włóczki. 

Będziemy używać magicznych słów : proszę, dziękuję , przepraszam. 

Poznamy sposoby dbania o środowisko naturalne. 

Nauczymy się rozpoznawania pojemników do segregacji odpadów i właściwego 

z nich korzystania. 

Będziemy dbać o przyrodę w swoim otoczeniu. 

Poznamy zasady kulturalnego zachowania w lesie. 

Będziemy rozwijać sprawność manualną podczas rysowania, malowania, 

wycinania, lepienia z plasteliny i ciastoliny. 

Będziemy doskonalić umiejętności liczenia. 

Będziemy rozwijać zainteresowanie książką jako źródło wiedzy i mądrości. 

Będziemy rozwijać umiejętności wypowiadania się na określony temat. 

Dowiemy się co można kupić w księgarni. 

Wykonamy kolorową zakładkę do książki. 

Poznamy bibliotekę oraz zawód bibliotekarki. 



Piosenka pt. „Grzeczne słówka” Agnieszka Galica 

 

1. Dziękuję, przepraszam i proszę, 

Trzy słówka za małe trzy grosze! 

I grzeczny królewicz i grzeczna królewna 

Znają te słówka na pewno! 

Ref. Trzy słówka za małe trzy grosze 

Dziękuje, przepraszam i proszę, 

 

2. To przecież niewiele kosztuje 

Gdy powiesz uprzejmie dziękuję 

Korona ci z głowy nie spadnie na pewno 

Nawet gdy jesteś królewną 

 

Ref. Trzy słówka za małe trzy grosze 

Dziękuje, przepraszam i proszę! 

Dziękuję… 

Przepraszam… 

Proszę… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wiersz pt. „Moi Mili” M. Strzałkowska 

1. Życie pędzi wciąż do przodu, 

coraz prędzej gna i bryka 

i czasami w tym pośpiechu 

coś ważnego nam umyka. 

 

2. A więc wniosek dzisiaj stawiam, 

aby każdy z nas spróbował 

przy okazji, bez okazji, 

mówić częściej takie słowa: 

 

3. Do widzenia i dzień dobry, 

co tam słychać?, jak się czujesz? 

i poproszę i przepraszam 

oraz proszę i dziękuję. 

 

4. Wtedy ludziom na tym świecie 

sympatyczniej ciut by było. 

no, a przecież o to chodzi, 

by się wszystkim milej żyło. 

 

 

 

 

 

 

 


