
KWIECIEŃ 

 

Przed nami tydzień świąteczny, nie bójmy się włączyć dzieci w 

świąteczne przygotowania  

Poznamy zwyczaje i tradycje wielkanocne czytając Ewy Skarżyńskiej 
„Wielkanocny stół” 

- omówimy wygląd palm oraz tradycji 
związanych ze święceniem palm będziemy poznawać ciekawostki 
związane z palmą wielkanocną 

 

Wysłuchamy wiersza Bożeny Formy „Wielkanoc”- dowiemy się o 
zwyczajach wymienionych w wierszu 

Pobawimy się w „Muzyczne pisanki” przy piosence „Bajkowe 
pisanki” 



Motylki wykonają pisanki wielkanocne  

 Wysłuchamy utwór Renaty Piątkowskiej „Śmingus dyngus”, 
poznamy zwyczaje oblewania się wodą i jego pochodzenia 

„Wielkanoc inaczej” jak obchodzi się Święta w różnych miejscach 
świata. 

Poznamy pracę Rolnika- poznamy co to są 
rośliny okopowe, oleiste, włókniste- poklasyfikujemy i opiszemy je. 

Nauczymy się rozpoznawać maszyny i narzędzia ogrodnicze po 
opisie związanym z ich wykorzystaniem.  
Dowiemy czym jest ekologiczne gospodarstwo, ekologiczna  
żywność. 
Będziemy się uczyć piosenki „Rolnik sam w dolinie” 

  

 

 



 

Dowiemy się skąd się bierze chleb- porozmawiamy na temat 
różnego rodzaju mąki, z której pozyskuje się produkty piekarskie. 

 

Poznamy jak powstaje popcorn- poszerzymy wiedzę dotyczącej 
kukurydzy i jej wykorzystania 

Będziemy robić ciekawe prace plastyczne  

 „Wiosna na wsi” -posłuchamy odgłosy jakie można usłyszeć na wsi 

Pobawimy się przy piosence „Rolnik sam w dolinie” 

Wykonamy pracę plastyczną „Maszyna przyszłości” 

Omówimy ekologiczne gospodarstwo i dowiemy się co to jest 
żywność ekologiczna? 

Zaprojektujemy własny symbol ekologicznej żywności 



Porozmawiamy na temat naszej Planety Ziemi- jak wpływają 

właściwe i niewłaściwe zachowania 
człowieka na  środowisko 

Wykonamy pracę plastyczną „Jak człowiek zmienił świat 

Burza mózgów: jak pomóc naszej planecie, co by było gdyby…. 

Recykling co to takiego jest ? porozmawiamy o zaśmiecaniu naszej 
planety Ziemi 

Smog co to za stwór? Czytanie opowiadania „Sprężynek na tropie 
tajemni, komu potrzebne jest powietrze- mapa myśli 

Kto i co może chorować- wysłuchanie wiersza Joanny Papuzińskiej 
„Chora rzeka” do czego jest nam potrzebna woda 

Nauczymy się rozpoznawać maszyny i narzędzia ogrodnicze po 
opisie związanym z ich wykorzystaniem.  
Dowiemy czym jest ekologiczne gospodarstwo, ekologiczna  
żywność. 
Będziemy się uczyć piosenki „Rolnik sam w dolinie” 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


