
Kwiecień 

 

1.Wielkanoc 

2.Praca rolnika 

3.Dbamy o naszą planetę 

4.Tajemnice książek 

 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na kwiecień: 

 

 Będziemy kształtować odporność emocjonalną przez swobodne 

wypowiedzi na forum grupy 

 Zapoznamy niektóre elementy kultury regionalnej związanej z 

Wielkanocą 

 Poznamy słowa pochodzące z języka kaszubskiego 

 Utrwalimy informacje dotyczące tradycyjnych potraw wielkanocnych, 

będziemy doskonalić umiejętności zachowania się przy stole  

 Będziemy kształtować zainteresowania kulturą polską, odkrywać różnice 

między zwyczajami regionalnymi 

 Będziemy rozwijać zainteresowania przyrodnicze, przypomnimy cykl 

rozwoju roślin 

 Utrwalimy informacje o pochodzeniu produktów spożywczych  

 Będziemy rozwijać zainteresowania techniczne, kształtować umiejętności 

matematyczne, segregować 

 Utrwalimy wiedzę o przemienności pór roku i ich cechach 

charakterystycznych  

 Będziemy tworzyć i odtwarzać rymy wyrazowo- obrazkowe 

 Wprowadzimy pojęcie: ekologia, ekologiczny  

 Wprowadzimy literę Z, z na przykładzie wyrazu zegar 

 Będziemy kształtować poczucie odpowiedzialności za dobrostan naszej 

planety  

 Będziemy doskonalić percepcję wzrokową poprzez wyszukiwanie różnic 

na obrazku 

 Utrwalimy informację o sposobach segregowania odpadów  



 Będziemy klasyfikować przedmioty według określonej cechy 

 Zapoznanie z odnawialnymi źródłami energii 

 Zapoznanie ze sposobem działania oczyszczalni ścieków  i sortowni 

odpadów 

 Wprowadzenie litery F, f 

 Będziemy rozwijać kompetencje poznawcze i myślenia logicznego przez 

ukazanie procesu powstawania papieru  

 Będziemy rozwijać umiejętności matematyczne podczas zapisywania 

prostych działań arytmetycznych 

 Wprowadzimy słownictwo określające nazwy zawodów związane z 

powstaniem książki: autor, redaktor, ilustrator, drukarz, wydawca,  

 Będziemy rozwijać kompetencje poznawacze poprzez posługiwanie się 

modelami minet i banknotów 

 Ukażemy podobieństwa i różnice pomiędzy biblioteką a księgarnią 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nauczymy się piosenki pt. „ Wielkanocna piosenka” 

 

Zając bardzo jest zajęty, 

Jak co roku o tej porze, 

Co dzień chowa gdzieś prezenty, 

Który każdy znaleźć może. 

Ref.: Patrzy kurka z zającem, 

A tu babki pachnące 

I cukrowy baranek 

Na świąteczny poranek 

Znosi kura jajek sporo, 

Głośno chwali się na grzędzie, 

Wkrótce je do miski zbiorą 

I pisanek mnóstwo będzie. 

Ref.: Patrzy kurka z zającem… 

Już baranek wita święta, 

Budzi wszystkich wcześnie rano,  

Żeby każdy to pamiętał, 

Kto przynosi nam Wielkanoc! 

Ref.: Patrzy kurka z zającem… 

 

 

 

 

 



Wysłuchamy wiersza pt. „ Co to jest ekologia?” 

 

Ekologia- mądre słowo, 

A co znaczy- powiedz, sowo? 

Sowa chwilę pomyślała 

I odpowiedź taką dała” 

„ To nauka o zwierzakach, 

Lasach, rzekach, ludziach, ptakach. 

Mówiąc krótko, w pary zdaniach, 

O wzajemnych powiązaniach 

Między nami, bo to wszystko 

To jest nasze środowisko. 

Masz je chronić i szanować” 

- powiedziała mądra sowa….. 

 

 


