
KWIECIEŃ 

 

Tematyka: 

1. Wielkanoc 

2. Praca rolnika 

3. Dbam o naszą planetę 

4. Tajemnice książek 

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze: 

 

 Będziemy uważnie słuchać opowiadania dotyczącego przygotowań do Wielkanocy.  

 Wzbogacimy swoją wiedzę na temat zwyczajów związanych ze świętami 

Wielkanocnymi.  

 Będziemy kształtować poczucie rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.  

 Podczas zabaw logopedycznych usprawnimy aparat artykulacyjny. 

 Będziemy współpracować w grupie podczas działań plastycznych i działań 

konstrukcyjnych.   

 Wzbogacimy wiedzę na temat cyklu rozwoju roślin.  

 Będziemy przestrzegać zasad dobrego funkcjonowania w grupie. Będziemy bawić się 

w zgodzie.     

 Będziemy rozwijać umiejętności wnikliwej obserwacji przyrody.  

 Zapoznamy się z etapami powstawania chleba.  

 Będziemy rozwijać wyobraźnie w zabawach konstrukcyjnych. 

 Zapoznamy się z rodzajem pracy w gospodarstwie w odniesieniu do por roku.   

 Nauczymy wyrażać własne emocje w pracach plastycznych. 

 Będziemy rozwijać umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie  

własnego ciała. 

 Będziemy aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu.  

 Wzbogacimy wiedze i słownictwo na temat Ziemi.  

 Będziemy rozwijać poczucie odpowiedzialności za czystość Ziemi.  

 Poznamy zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych.   

 Poznamy sposoby wykorzystywania prądu.  

 Rozbudzimy zainteresowanie książką i czytaniem.  

 Wzbogacimy wiedzę na temat powstawania papieru.   

 Poszerzymy słownik o pojęcie księgarnia.  

 Zapoznamy się z zasadami zachowania się w księgarni.  

 Zapoznamy się z zasadami działania biblioteki: wypożyczenie i oddanie.  



Wełniany baranek 

sł. J. Gałkowski, muz. A. Markiewicz 

 

Tan mały nasz baranek,  

wszyściutko ma wełniane.  

Lali la, lali la, lali la.   x2  

 

Wełniane ma trzewiczki,  

wełniane rękawiczki.  

Lali la, lali la, lali la.  x2 

 

Co tu robisz, baranku? 

Chłodno dzisiaj od ranka,  

Chmurki w niebie jak pianka.  

Lali la, lali la, lali la.  x2 

 

Wełniane masz trzewiczki,  

wełniane rękawiczki.  

Lali la, lali la, lali la.  x2 

 

Ten mały nasz baranek 

wszyściutko ma wełniane.  

Lali la, lali la, lali la.  x2 

 

W kołnierzu futra pełnym 

ma łebek cały z wełny.  

Lali la, lali la, lali la.  x2 

 

Ślicznie ci jest, baranku,  

w tym wełnianym ubranku, 

ślicznie ci jest, baranku.  

Lali la, lali la, lali la.  x2  



 

Mole książkowe 

D. Niemiec 

 

Otwieram książkę, jedna chwilka 

i już jestem w innym świecie.  

W wyobraźni staję się piękną królewną 

lub pszczółką skrytą w kwiatów bukiecie.  

Każda książka roztacza przede mną 

świat niezwykły, wspaniały.  

Z zachwytem pochłaniam każde słowo, zdanie,  

rozdział od deski do deski… czyli cały.  

Rodzice doskonale rozumieją  

mój zachwyt nad książkami,  

bo tak jak ja są zwyczajnie 

książkowymi molami.  

 



 

 

 

   

 

 

 


