
      KWIECIEŃ 
 

 

Dbamy o higienę 

 rozumie konieczność dbania o                                                                                                                     

higienę osobistą  

  porusza się rytmicznie do muzyki 

 wykonuje pracę plastyczną                                                                                                                              
według instrukcji 

 poprawnie stosuje liczebniki                                                                                                                                 

porządkowe   

  rozpoznaje i nazywa przybory                                                                                                                 

służące do utrzymania czystości 

 wykonuje pracę plastyczną wie, do kogo się zwrócić w razie choroby 

  wie, w jaki sposób należy chronić się przed chorobami 

 

 

 

Mieszkańcy zoo  

 mówi, czym różnią się wybrane                                                                                                                           

zwierzęta egzotyczne 

 dostrzega różnice w kolorach                                                                                                                         

i wyglądzie zwierząt egzotycznych 

 rytmicznie porusza się przy muzyce 

 podejmuje próby składania                                                                                                                           

i zaginania papieru 

 poprawnie wskazuje i nazywa                                                                                                                         
najmniejsze i największe przedmioty 

 lepi z plasteliny 

 chętnie słucha ciekawostek                                                                                                                             
o zwierzętach egzotycznych 

  bierze udział w zabawach                                                                                                        

doskonalących umiejętności ruchowe. 

 

 



 

Wielkanocne tradycje 
 uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach: tułowia z elementem                                              

podskoku, przeskoku, równowagi 

 wypowiada się na temat wiersza (o Wielkanocy) 

 wypowiada się na temat zwyczajów związanych ze świętami wielkanocnymi 

 wyszukuje rytm w ciągu przedmiotów (sylwet pisanek) i go kontynuuje 

 wykonuje pisanki z wydmuszek 

 dzieli nazwy związane z tematem na sylaby i głoski 

 improwizuje wokalnie tekst (o pisankach) 

 śpiewa fragment piosenki Cukrowy baranek  

 poznaje budowę jaja kurzego 

 ozdabia rysunki po lewej stronie karty tak samo jak na wzorze,                                                                                        

a po prawej stronie  dowolnie  

 rysuje owal (jajko) 

 poznaje tradycje związane z pisankami 

 wykonuje papierowego zajączka z koszyczkiem na pisankę 

 dodaje w zakresie dziewięciu 

 podaje nazwy zwierząt, które wykluwają się z jajek  

 czyta całościowo nazwy związane z tematem 

 kończy zdania, dopowiadając rymujące się słowa  

 rozwiązuje zagadki z wykorzystaniem zmysłu smaku 

 rysuje w pętlach tyle samo elementów, ile jest kropek 

 nazywa ciasta pieczone na Wielkanoc 

 wykonuje papierowe pisanki 

 dzieli na sylaby i głoski słowa związane z Wielkanocą 

 układa obrazki historyjki według kolejności zdarzeń  

 odwzorowuje wzory znajdujące się z lewej strony na elemencie, który jest z 
prawej strony 

 składa życzenia kolegom i koleżankom z okazji świąt wielkanocnych 

 

 

 

 

 

 



Ekologia to ważna sprawa 

 ocenia postępowanie dzieci względem przyrody 

 stosuje słowo ekologia  

 segreguje śmieci 

 sprząta plac przedszkolny 

 ilustruje wiersz ruchem 

 realizuje tematy rytmiczne 

 rysuje według tekstu (rysowany wierszyk) 

 określa, co powiedziałyby rośliny na temat zniszczeń, gdyby potrafiły mówić  

 wypowiada słowo idę w tempie poruszania się zwierząt 

 dzieli nazwy (zwierząt leśnych) na głoski 

 określa, co daje nam przyroda 

 personifikuje rośliny 

 działa twórczo, określając, co jest zielone, a co zielone i mokre  

 omawia cykle rozwojowe żaby  
i motyla 

 wymienia nazwy roślin (wybranych) spotykanych na łące 

 wymienia nazwy zwierząt (wybranych) spotykanych na łące określa kolory 
łąki wiosną 

 rozpoznaje i nazywa wybrane owady 

 układa zagadki (o wybranym owadzie) 

 wymyśla słowa rozpoczynające się taką sylabą, jaką kończy się usłyszane 

słowo 

 wymienia przyczyny zanieczyszczenia powietrza filtruje zanieczyszczoną 

wodę 

 rozpoznaje jaszczurki 

 wie o zależności między roślinami i zwierzętami  

 rysuje wspólnie z innymi na temat wymyślonej historyjki 

 wskazuje wymienione części roślin 

 poznaje nazwy wybranych kwiatów ogrodowych 

 sadzi kwiaty na rabatce, wyhodowanego dębu                                                                                          

na placu przedszkolnym 

 obserwuje zasadzone kwiaty 

 

 
 

 
 
 



 

TEKSTY PIOSENEK I WIERSZY NA KWIECIEŃ 

 
,,Bocian i żaby”  

Na łące bocian przystanął, 

Na jednej nodze stanął. 

A żaby wkoło rechotały, 

Tak bardzo go denerwowały. 

kle, kle, kle złapię je! 

kle, kle, kle złapię je! 

He, He, He! He, He, He 

Na swej nodze złap bocianie 
mnie. 

Kle, kle kle złapię cię 

 

Wiersz - "GRZECZNE 

DZIECI"  

Stoły ślicznie nakryte, 
 rączki czysto umyte, 

 każdy cierpliwie czeka 

 na swój kubek mleka. 
 Nie ma plam na fartuszku, 

 nie ma resztek w garnuszku. 
 Pod stołem nie ma śmieci 

 bo tu jadły grzeczne dzieci. 

Piosenka: 

„Nasze uszy słyszą świat”  

I Każdy z nas ma dwoje oczu, 

Które widzą wszystko, 

Widzą wszystko. 

Błękit nieba, biały domek, 

zieleń traw i listków, 

traw i listków. 

Ref. Uszy słyszą ptaków śpiew, 

Dzwonki deszczu, granie drzew, 

A nad stawem chóry żab- 

Nasze uszy słyszą świat! 

II Każdy z nas ma jeden nosek 

Do wąchania kwiatków, 

Do wąchania. 

Czasem także do kichania, 

Do kichania. 

Lecz na szczęście rzadko. 



 

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 ! 



 


