
 

 

Tematyka: 

1. Święta, święta biją dzwony 

2. Wielkanoc 

3. Z kulturą za pan brat 

4.  Jestem kulturalny 

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: 
W kwietniu: 

 Będziemy obserwować kwietniową pogodę, poznamy znaczenie przysłowia „Kwiecień 

plecień bo przeplata, trochę zimy trochę lata” 

 Poszerzymy doświadczenia plastyczne poprzez malowanie tłustymi pastelami 

 Będziemy kształtować nawyki prozdrowotne, myć ręce przed jedzeniem, przed 

czynnościami kulinarnymi 

 Będziemy współdziałać z kolegami w grupie, uważnie słuchać ich wypowiedzi 

 Będziemy robić porządki wiosenne w naszej sali 

 Będziemy współpracować w grupie podczas działań plastycznych, podczas działań 

konstrukcyjnych oraz badawczych  

 Podczas zabaw logopedycznych usprawnimy aparat artykulacyjny 

 Będziemy utrwalać „magiczne słowa”- proszę, dziękuję, przepraszam 

 Wykonamy medal za dobre maniery 

 Poznamy sposoby kulturalnego spędzania czasu (teatr, balet, opera) 

 Poznamy temat „wiary we własne siły” na podstawie legendy o smoku wawelskim 

i innych opowiadań 

 Będziemy kontynuować zasady dobrego funkcjonowania w grupie. Będziemy bawić się 

w zgodzie 

 Poznamy określenie „tradycja” 

 Poznamy kulturę i tradycje naszego kraju – zwyczaje wielkanocne 

 Będziemy rozwijać przyczynowo – skutkowe myślenie poprzez układanie historyjek  

 Poćwiczymy podział prostych wyrazów na sylaby 

 Będziemy klasyfikować przedmioty wg cech jakościowych: przeznaczenia, wielkości, 

kształtu, koloru. Policzymy do 5 

 Określimy oznaki wiosny 

 Świadomie i aktywnie posłuchamy muzyki instrumentalnej 

 Poznamy części ciała i kierunki od osi ciała: lewa, prawa 

 Poznamy obowiązki dyżurnego – rozdawanie sztućców do posiłków 

 Poćwiczymy i pobawimy się z użyciem przyborów do integracji sensorycznej 

 



 

 

 

 

Wysłuchamy i pobawimy się z wierszem: 

 

 

 

 

Masażyk z jajkiem 

 
 

 

 

Te oto jajka nie są zbyt duże, 

zapewne są to jajeczka kurze. 
Umaluję jaja na różne kolory 

i pędzlem zrobię dziwaczne wzory. 

Z góry do dołu zrobię paseczki 

i palcem na nich małe kropeczki. 

Och, jakie ładne jajka stworzyłem, 

a jak się bardzo przy tym zmęczyłem! 

Położę się obok moich jajeczek, 

posłucham sobie świątecznych bajeczek. 

Lecz jakieś dziwy z jajkami się stały, 

nagle skorupki ich popękały! 

Z jajek ich wyszły kurczątka – ptaszki, 

onieśmielone wbiegły mi pod paszki! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Nauczymy się piosenki: 

 

 

 

 „ Pisanki, pisanki”  
 

 

 

 

Pisanki, pisanki, jajka malowane, 

nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek. 

Pisanki, pisanki, jajka kolorowe, 

na nich malowane bajki pisankowe. 

 

 

 

Na jednej kogucik, a na drugiej słońce, 

Śmieją się na trzeciej laleczki tańczące. 

Na czwartej kwiatuszki, a na piątej gwiazdki. 

Na każdej pisance piękne opowiastki. 

 

 

 


