
KWIECIEŃ 

 

ZADANIA 

DYDAKTYCZNO-  

WYCHOWAWCZE: 

 

1.Kubusiowi Przyjaciele Natury  

Dbam o zdrowie 

 Dbałość o higienę 

do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu 

i zmarznięciu) 

Dbanie o higienę poprzez: 

- nieużywanie cudzych grzebieni, szczotek, ręczników.  

Zdrowa żywność 

- spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczenie słodyczy, 

chipsów), picie kompotów (ograniczenie napojów gazowanych)  

- kształtowanie nawyku mycia owoców i warzyw przed jedzeniem , 

- zapoznanie z zasadami właściwego odżywiania: 

- poznanie potraw niezbędnych dla zdrowia (owoce, warzywa) oraz konieczności ich 

spożywania,                                                                                                                                                        

- zapoznanie z odżywczymi wartościami mleka, warzyw i owoców,                                             

- uświadomienie, że prawidłowe odżywianie ma wpływ na prawidłowy rozwój fizyczny i 

psychiczny,                                                                                                                                 



wyrabianie przekonania o konieczności ograniczenia jedzenia słodyczy,                                     

- rozpoznawanie warzyw i owoców poprzez smak, dotyk, węch,                                                         

- wyrabianie przekonania o konieczności spożywania surówek.  

 

Zapobieganie chorobom 

- dostrzeganie roli lekarza w dbaniu o zdrowie ludzi  

- nazywanie znanych chorób, określanie ich symptomów, podawanie sposobów leczenia.  

(„ Kubusiowi przyjaciele natury”. Program firmy Tymbark i marki Kubuś,  „ Bądźmy zdrowi – 

wiemy, więc działamy”. Program Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu) 

 

 

  2. Polska - moja ojczyzna                    

Nasza miejscowość, nasz region 

Poznawanie swojej miejscowości 

- nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych zabytków i miejsc 

 Jesteśmy Polakami  

Rozwijanie poczucia przynależności narodowej 

- podawanie nazwy naszego kraju, symboli: flagi, godła, hymnu, 

- poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski - Warszawy, jej herbu i 

ważniejszych miejsc, 

- nazywanie największych rzek Polski - Wisły i Odry, morza - Bałtyku, gór Tatr oraz 

największych miast Polski. 

Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, 

Grupa Edukacyjna S.A. ) 

 

 

 



3. Wielkanoc                         

Nasze rodziny 

Wzmacnianie więzów w rodzinie 

- poznawanie historii rodziny, jej rodowodu, 

- kultywowanie tradycji, zwyczajów, np. związanych ze świętami Bożego Narodzenia, 

Wielkanocy.  

(Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności 

dzieci, Grupa Edukacyjna S.A. 2009, s.17). 

 

Dodatkowe treści programowe  

Nasze rodziny 

Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym - poznawanie tradycji rodzinnych osób 

różnych wyznań, szanowanie ich.  

(Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci 

sześcioletnich, Grupa Edukacyjna S.A. 2012, s. 16). 

 

 

4. Dbamy o Ziemię   

Poznajemy przyrodę 

Ochrona przyrody 

- poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej 

działalności ludzi, np.: zatruwanie wód, powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, 

wycinanie lasów,  

- wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach, nieniszczenie roślin, np. niełamanie 

gałęzi, drzew, 

- sprzątanie placu zabaw, np. w czasie Dnia Ziemi 

- sadzenie drzew, kwiatów i dbanie o nie, niedeptanie trawników, klombów z kwiatami.  

(Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, 

Grupa Edukacyjna S.A. 2009, s. 45-46). 



 

 Dodatkowe treści programowe dla dzieci  sześcioletnich  

Nasza Ziemia 

Poznajemy przyrodę 

Ochrona przyrody 

- poznawanie współzależności człowieka i przyrody (zanieczyszczenie powietrza,  

wody, zmiany krajobrazu poprzez wycinanie lasów itd.)  

- rozumienie potrzeby segregowania śmieci.  

(Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności 

dzieci sześcioletnich, Grupa Edukacyjna S.A. 2012, s. 39, Moje dziecko idzie do szkoły. 

Program Stacji Epidemiologicznej dział Oświaty Zdrowotne j i Promocji Zdrowia w 

Poznaniu). 

 

5. Jestem Europejczykiem   

Jesteśmy Polakami 

Rozwijanie poczucia przynależności narodowej 

- stosowanie zwrotów: Jestem Polakiem. Mieszkam w Polsce. Mówię po polsku. 

Polska w Europie  

Zainteresowanie Unią Europejską 

- wyjaśnienie znaczenia zdań: Jesteśmy Polakami. Jesteśmy Europejczykom i 

- wyjaśnienie, jakie znaczenie  ma dla Polski przynależność do Unii Europejskiej  

- poznawanie nazw wybranych państw należących do Unii Europejskiej  

- poznawanie charakterystycznych zwyczajów, tradycji, poznawanie baśni wybranych państw 

należących do UE.  

(Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, 

Grupa Edukacyjna S.A. s. 20,21, 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DZIECKO: 

- rozwija mowę, 

- doskonali sprawność manualną, 

- zapoznaje się z racjonalnym odżywianiem się w ciągu całego dnia, 

- ćwiczy koordynację wzrokową,     

- rozpoznaje za pomocą smaku i węchu , jaki to owoc, 

- rozpoznaje i nazywa przetwory, w których można spotkać marchew, 

- uczestniczy w zabawie muzyczno- ruchowej do piosenki „ Na marchewki urodziny”, 

- zna walory zdrowotne marchewki, 

- bierze udział w sadzeniu roślin do kącika przyrody, 

wskazuje lokalizację ważnych miejsc na mapce, 

- wkłada odpady do pojemników z właściwymi kolorami, 

 zna główne zagrożenie dla środowiska przyrodniczego , rozumie konieczność jego ochrony, 

- wykonuje pracę plastyczną, 

 wypowiada się na dany temat, 

 wymienia zdrowe energetyzujące potrawy, 

- uczestniczy w zabawie dramowej, 

- integruje się z zespołem dzieci, 

 wykonuje obrazek przedstawiający miejscowość w której mieszka, 

 rozpoznaje miejsce swojego zamieszkania, 

 wie, że jest Polakiem i mieszka w Polsce, 

 wykonuje flagę Polski, 

 liczy w zakresie dziesięciu, 

 odpowiada na pytania dotyczące legendy, 

 wymienia wybrane nazwy polskich miast, 
 zaznacza początek taktu klaśnięciem, 
 dzieli słowa na sylaby i głoski, układa figury według wzoru,    

 wymienia tradycje wielkanocne, 

- uważnie słucha piosenki, 

 łączy tradycję robienia pisanek z Wielkanocą, 

- wykonuje pisankę, 

 liczy w zakresie dziewięciu, 

 rozpoznaje i nazywa ciasto mazurek, 

  wycina wzór, 

- wycina proste kształty, 

 dzieli nazwy związane z Wielkanocą na sylaby i głoski, 

 układa obrazki historyjki według kolejności,  

  szanuje przyrodę, 

 sprząta plac, 

 porusza się rytmicznie przy muzyce, 

 maluje na podkładzie z kaszy manny, 

- wymienia etapy rozwoju żaby i motyla, 

- wykonuje pracę plastyczną, 



 wie, że ludzie zanieczyszcza ją wodę, 

 układa grę matematyczną, 

 odpowiada na pytania dotyczące utworu 

 sadzi kwiaty, 

 wymienia nazwy niektórych krajów leżących w Europie, 
 rozpoznaje  flagę Unii Europejskiej, 
 wie, że Włochy leżą w Europie, 

 wycina proste kształty, 

 liczy w zakresie dziesięciu, 

 słucha baśni, 

 maluje na temat baśni, 

 podaje cechy, 

   polskiego klimatu, 

- układa grę matematyczną,                                                                                                                                                 

 bawi się, wykorzystując tekst wiersza,                                                                                                                           

 wymienia nazwy zwierząt, które zapadają w sen zimowy,                                                                                              

 rozwiązuje zagadki,                                                                                                                                                            

 rytmicznie po rusza się przy muzyce,                                                                                                                             

 wypełnia rysunek wybranym materiałem,                                                                                                                               

 klasyfikuje na podstawie jednej cechy,                                                                                                                                             

 wykonuje kolaż,                                                                                                                                                                    

 słucha uważnie opowiadania,                                                                                                                                            

 mówi wyraźnie,                                                                                                                                                                          

 wymienia właściwości magnesu,                                                                                                                                      

 rozpoznaje zapisy imion kolegów,                                                                                                                                        

 określa, na czym polega praca lekarza,                                                                                                                             

 rozwiązuje zagadki,                                                                                                                                                                 

 wykonuje kanapki,                                                                                                                                                                   

 tańczy Koziorajkę,                                                                                                                                                                          

 uczestniczy w recytacji wiersza,                                                                                                                                        

 ubiera się odpowiednio do pogody,                                                                                                                                

 wypowiada się na dany temat,                                                                                                                                              

 wykonuje pracę plastyczną,                                                                                                                                                  

 bawi się z innymi dziećmi,                                                                                                                                                                            

 rozróżnia muzykę: smutną, wesołą, poważną,                                                                                                                 

 rozpoznaje przedmioty za pomocą dotyku,                                                                                                                         

 układa różne kształty z kamyków tangramu,                                                                                                                 

 wykonuje pracę plastyczną,                                                                                                                                            

 wypowiada się na dany temat,                                                                                                                                                                          

 przewleka sznurek przez otwory w kartce. 

 



 

DO NAUCZENIA, UTRWALENIA W DOMU 

WIERSZ „Pisanki” – Halina Szayerowa  

Zniosła mi kura jajek sześć.  

Pytam więc kury:  

- Czy mogę zjeść?  

- Ko… ko… ko…  

- zaprzecza kura.  

- Ani sadzonych,  

ani na twardo.  

I jajecznicy – nie!  

I na miękko – nie!  

Nie dam!  

Choćbym miała pęknąć!  

Więc pytam grzecznie  

kury: - Czy mogę  

utrzeć te jaja  

na kogel - mogel?  

Spojrzała na mnie  

jak na osła…  

i zagdakała,  

wielce wyniosła,  

że jaja… na pisanki zniosła!  

  

Piosenka „Cukrowy baranek” (sł. i muz. D. i K. Jagiełło) 

1. Cukrowy świąteczny baranek  

w koszyczku dziś poszedł spać na noc,  

to znaczy, że wkrótce, to znaczy, że wkrótce  

to znaczy, że będzie Wielkanoc.  

  

2. W powietrzu czuć zapach mazurków,  

bo mama wciąż o nich pamięta,  

to znaczy, że będą to znaczy, że będą,  

to znaczy, że będą znów święta.  

  

3. Zakwitły dziś bazie na łąkach,  

pisanki już dzieci malują,  

to znaczy, że wszyscy, to znaczy, że wszyscy  

 Wielkanocnych świąt oczekują!  

 


