
Mamo , Tato : 

W kwietniu będziemy realizować następujące tematy: 

1. Nadchodzi Wielkanoc. 

2. Praca rolnika. 

3. Dbamy o Ziemię, naszą planetę. 

4. Tajemnice książek. 

Poznamy zwyczaje i tradycje świąt Wielkanocnych. 

Przygotujemy koszyczek ze święconką.  

Będziemy malowali pisanki. 

Wykonamy dekorację świąteczną. 

Będziemy rozwiązywać zagadki Wielkanocne. 

Poznamy pracę rolnika i różne zboża. 

Poznamy maszyny rolnicze. 

Utrwalimy poznane figury geometryczne. 

Założymy w kąciku przyrody uprawę rzeżuchy. 

Będziemy sadzić  w ogródku przedszkolnym pomidory i paprykę.  

Poznamy sposoby dbania  o środowisko. 

Poznamy  pojęcie odpady. 

Zapoznamy z przeznaczeniem koszy na śmieci. 

Kształtować będziemy  proekologiczne nawyki w codziennym życiu. 

Przypomnimy o znaczeniu wody w  życiu człowieka 

Będziemy rozwiązywać działania arytmetyczne ,dodawać i odejmować w 

zakresie 10. 

Poznamy produkty , które zawierają dużo witaminy A, B, C, D i  rozumienie ich 

znaczenia dla zachowania zdrowia. 

Dowiemy się „Jak powstaje papier ?” 

Dowiemy się „Jak powstaje książka?” 

Będziemy czytać ulubione książki. 

Poznamy graficzny obraz liter: j, J  ; f, F ; z, Z 

Będziemy układać wyrazy z alfabetu  ruchomego. 

Będziemy samodzielnie pisać litery  i wyrazy po śladzie. 

 

 

 

 



Wiersz pt. „Witaminowe abecadło” 

Oczy , gardło, włosy , kości 

zdrowe są, gdy A w nich gości. 

A w marchewce, pomidorze, 

w maśle, mleku też być może 

B – bądź bystry, zwinny, żwawy 

do nauki i zabawy. 

W drożdżach, ziarnach i orzeszkach, 

w serach ,jajkach B też mieszka. 

Naturalne witaminy 

lubią chłopcy i dziewczyny, 

bo najlepsze witaminy 

to owoce jarzyny. 

C –to coś na  przeziębienie 

i na lepsze ran gojenie. 

C porzeczka i cytryna, 

świeży owoc i jarzyna. 

Zęby, kości lepiej rosną. 

kiedy D dostaną wiosną. 

Zjesz ją z rybą, jajkiem, mlekiem. 

Na krzywicę D jest lekiem. 

Naturalne witaminy 

lubią chłopcy i dziewczyny. 

Mleko, mięso jajka, sery, 

w słońcu marsze i spacery.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

2.Znosi kurka jajek sporo, 

Głośno chwali się na grzędzie, 

Wkrótce je do miski zbiorą 

I pisanek mnóstwo będzie. 

Ref. :Patrzy kurka z zającem… 

3.Już baranek wita święta, 

Budzi wszystkich wcześnie rano, 

Żeby każdy to pamiętał, 

Kto przynosi nam Wielkanoc! 

Ref.: Patrzy kurka z zającem… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


