W kwietniu
u Żabek

Wiosenne powroty 1.04– 5.04.2019r.
Cele:
 Poznamy liczbę 4 w oparciu o ogrody
liczbowe Willy’ego
 Porozmawiamy o ptakach powracających
wiosną do naszego kraju
 Będziemy bawić się z instrumentami do
piosenki „Zielona wiosna"
 Będziemy ćwiczyć zdolności muzycznoplastyczne na podstawie Metody aktywnego
słuchania muzyki Batii Strauss
 Będziemy rozwijać zdolności ruchowe w
zabawach z chustą animacyjną

https://blizejprzedszkola.pl/wydawnictwo/?168,kompletplakatow-cztery-pory-roku

K . i G. Jagiełło „Zielona wiosna”

https://www.tapeciarnia.pl/73378_czerwone_zolte_tulipany_motyl

1. Nad brzegiem rzeki żabki siedziały
i coś do ucha sobie szeptały

Kle, kle, kle, kle, kle ,kle, kle ,kle (bis)

Kum , kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum

3. Wszystko usłyszał mały wróbelek
i przetłumaczył na ptasie trele

Kum , kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum (bis)

Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir

2. Przyleciał bociek, usiadł na błocie
i do drugiego boćka klekoce

Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir.

Kle, kle, kle, kle, kle ,kle, kle ,kle ,kle

Wiosna, wiosna, znów przyszła wiosna,
Wiosna, wiosna jest już wśród nas.

08-12.04.2019
Wielkanoc
Cele:
 W tym tygodniu będziemy poznawać tradycje
Wielkanocne, poprzez słuchanie wiersza „Wielkanoc”
oraz wyjaśnienie symboliki koszyczka wielkanocnego.
 Będziemy liczyć baranki oraz pisanki.
 Nauczymy się słów piosenki „Pisanki”.
 Własnoręcznie
wykonamy
świąteczną
Palmę
Wielkanocną,
przy
wykorzystaniu
różnych
materiałów przyrodniczych.
 Na
końcu
zorganizujemy
wielkanocny
wyścig
zajączków.

https://www.columbus-rowy.pl/wp-content/uploads/2018/11/2019-zajac-300x300.jpg

Wiosna na wsi 15.04 – 19.04.2019

https://pixers.pl/fototapety/zwierzeta-gospodarskie-wiejskich-cartoon-ilustracji-scena-49616802

Cele:
 Będziemy kształtować umiejętności matematyczne na
podstawie „Kodowania na dywanie”
 Dowiemy się jak dbać o aktywność fizyczną na
podstawie programu „Kubusiowi przyjaciele natury”
 Nauczymy się piosenki „Wiosna na wsi”
 Poszerzymy wiedzę dotyczącą zwierząt
występujących na wsi
 Wykonamy pracę plastyczną „Okrągła krówka” przy
pomocy figur geometrycznych

https://januszko.flog.pl/wpis/8114959/wiosna-na-wsi

B. Forma „Wiosna na wsi”
1. Kogut głośno pieje

3. Idzie pan gospodarz,

gładzi piękne pióra.

ciężki worek niesie,

– Ko, ko, jestem głodna –

szur, szur sypie ziarna,

woła pani kura.

wszyscy głodni przecież.

Ref.: Kukuryku, ko, ko, ko,

Ref.: Kukuryku…

gę, gę, gę, kwa, kwa, kwa,

4. Z gospodarzem wiosna

mu, mu, iha, iha.

cichutko przybyła

Kto nam dziś śniadanie da?

i pachnącą trawą
łąkę ozdobiła.

2. Na podwórku gęsi

Ref.: Kukuryku…

i małe kaczuszki

5. Pasą się owieczki,

tup, tup przytupują,

krowy i barany,

mają puste brzuszki.

jest już z nami wiosna,

Ref.: Kukuryku…

świat się cieszy cały.
Ref.: Kukuryku

22-26.04.2019
Dbamy o przyrodę.

Cele:
 W tym tygodniu dowiemy się co to takiego jest segregacja śmieci.
 Poznamy sens segregowania śmieci na podstawie opowiadania „Szary
sen motylka” oraz „Dobre rady na złe odpady, czyli ekologiczny
Czerwony Kapturek”.
 Wybierzemy się na spacer do lasu.
 Wspólnie wykonamy wielki obraz przedstawiający czysty las i jego
mieszkańców.
 W ramach propagowania zdrowego stylu życia odwiedzi nas gość
specjalny – rehabilitant, który pokaże nam jak dbać o zdrowie fizyczne.
https://image.freepik.com/darmowe-wektory/ilustracja-dzieci-robi-ro%C5%BCne-sporty-i-dzia%C5%82ania_1308-2226.jpg

https://pl-static.z-dn.net/files/d3e/9303057e6f177e0e1c2cef9d4c85bcde.png

Opracowały M. Kasperska i J. Trzaska

