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W KWIETNIU „KRASNALE” 

BĘDĄ PRACOWAĆ NAD TEMATAMI 

 

1. Dbamy o naszą planetę  

2. Wielkanoc 

3. Praca rolnika 

4. Tajemnice książek 

 

Tematyką codziennych zajęć będzie 
 

 rozwijanie umiejętności matematycznych przez sprawdzanie 

objętości płynów; 

 zapoznanie z niektórymi elementami kultury regionalnej 

związanymi z Wielkanocą,  

 kształtowanie poczucia rytmu; 

 utrwalenie informacji dotyczących tradycyjnych potraw 

wielkanocnych, doskonalenie umiejętności zachowania się przy 

stole i wdrażanie do właściwego podejmowania zaproszonych 

gości; 

 rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej przez zabawy ruchowe; 

 rozwijanie zainteresowań przyrodniczych; przypomnienie cyklu 

rozwoju roślin; 

 utrwalenie informacji o pochodzeniu produktów spożywczych; 

kształtowanie umiejętności arytmetycznych; 

 rozwijanie zainteresowań technicznych; kształcenie umiejętności 

matematycznych, segregowania, rozdzielania symboli graficznych 

według przyjętego kryterium; 



 

2 
 

 utrwalenie wiedzy o przemienności pór roku i ich cechach 

charakterystycznych;  

 wprowadzenie pojęć ekologia, ekologiczny; wprowadzenie litery Z, 

z na przykładzie wyrazu zegar; 

 kształtowanie poczucia odpowiedzialności za dobrostan naszej 

planety; doskonalenie percepcji wzrokowej przez wyszukiwanie 

różnic między obrazkami; rozwijanie kompetencji językowych przez 

analizę i syntezę głosek w słowach; 

 utrwalenie informacji o sposobach segregowania odpadów; 

rozwijanie umiejętności matematycznych podczas klasyfikowania 

przedmiotów według określonych cech; 

 kształtowanie odporności emocjonalnej poprzez wypowiadanie się 

na forum grupy; wprowadzenie litery F, f; 

  rozwijanie umiejętności matematycznych podczas zapisywania 

prostych działań arytmetycznych; 

 wprowadzenie słownictwa określającego nazwy zawodów 

związanych z powstaniem książki: autor, redaktor, ilustrator, 

drukarz, wydawca itp.; rozwijanie kompetencji językowych poprzez 

analizę i syntezę głosek w słowach; 

 rozwijanie kompetencji poznawczych poprzez posługiwanie się 

modelami monet i banknotów; rozwijanie percepcji wzrokowej 

poprzez uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru; 

 kształtowanie percepcji wzrokowej i myślenia matematycznego 

poprzez rozpoznawanie cyfr i liczb; ukazanie różnic i podobieństw 

między biblioteką i księgarnią. 
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Wielkanocna piosenka. 

 Zając bardzo jest zajęty,  

Jak co roku o tej porze,  

Co dzień chowa gdzieś prezenty,  

Które każdy znaleźć może.  

Ref.:  Patrzy kurka z zającem,  

A tu babki pachnące I cukrowy baranek  

Na świąteczny poranek.  

Znosi kurka 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… 

 

Wielkanocny stół 

Nasz stół wielkanocny, haftowany w kwiaty.  

W borówkowej zieleni listeczków skrzydlatych  

lukrowana baba rozpycha się na nim,  

a przy babie – mazurek w owoce przybrany.  

 

Palmy – pachną jak łąka w samym środku lata.  

Siada mama przy stole, a przy mamie tata.  

Wiosna na nas zza firanek zerka,  

a pstrokate pisanki chcą tańczyć oberka.  

 

Wpuścimy wiosnę. Niech słońcem zabłyśnie nad stołem  

w wielkanocne świętowanie jak wiosna wesołe. 

 

 

 


