
 

Wielkanoc 

3 IV - 7 IV 2023r 

 
Treści programowe z Programu Wychowania Przedszkolnego: 
 

- poznanie zwyczajów, tradycji rodzinnych związanych ze Świętami Wielkanocnymi 

- wzbogacenie wiadomości na temat zwyczajów wielkanocnych 

- zapoznanie z tradycją malowania pisanek 

- poznawanie etapów rozwojowych wybranych zwierząt, np. żaby, motyla  

- instrumentacja wierszy, opowiadań 

- tworzenie akompaniamentu według podanego kodu i samodzielnie utworzonego 

kodu 

- prezentowanie zdobytej wiedzy i nowych umiejętności związanych z realizacją 

projektu 

- kształtowanie umiejętności współpracy w grupie 

- przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i 

ćwiczeniach ruchowych 

- słuchanie prognoz pogody (w radiu i w telewizji), interpretowanie wysłuchanych 

zapowiedzi, zachowywanie się stosownie do podawanych informacji 

- wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu 

- poznawanie kultury innych narodów poprzez wykorzystywanie książek, filmów, 

internetu 

- rozwijanie umiejętności rozumienia pojęć liczbowych oraz umiejętności liczenia i 

wykonywania prostych działań arytmetycznych 

- rozpoznawanie i nazywanie cyfr oraz tworzenie z nich liczb 

- odtwarzanie z pamięci treści wierszy i piosenek  

- coraz dłuższe koncentrowanie uwagi na materiale edukacyjnym  
 

Piosenki Koszyczek dobrych życzeń Krystyna Gowik 

 

I. Siedzi biały cukrowy baranek w wielkanocnym koszyku, 

a z barankiem gromada pisanek – dużo śmiechu i krzyku. 

Dwie kiełbaski pachnące są, sol i pieprz, by był pyszny smak. 

Dziwi się biały baranek: „O! Kto to wszystko będzie jadł?” 

 

Ref.: Mama, tata, siostra, brat – każdy coś z koszyczka zjadł, 

a to taki jest koszyczek pełen dobrych życzeń. 

Gdy życzenia złożyć chcesz, coś z koszyczka szybko bierz! 

I życz szczęścia, pomyślności, a na święta dużo gości! 

 

II. Dawno temu prababcia tak samo koszyk przygotowała. 

Był baranek i dużo pisanek, i kiełbaska niemała. 

Ja to dobrze już teraz wiem, że koszyczek przemienia świat, 

lecz babcia z dziadkiem dziwili się: kto to wszystko będzie jadł? 

 



Ref.: Mama, tata… 

 

III. Kiedyś ja przygotuję koszyczek, aby spełniał życzenia. 

Od pisanek kolory pożyczę, od baranka marzenia. 

I tak zawsze już będzie wciąż, że w koszyczku pyszności 

a mamy i babcie, i ciocie też z życzeniami dają go. 

 

Ref.: Mama, tata... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://mamotoja.pl/jak-udekorowac-koszyczek-wielkanocny-zdjecia,wielkanoc-artykul,30874,r1p1.html 
 

 

 

Wiosenne Powroty 

10 IV -  14 IV 2023r 

 

Treści programowe z Programu Wychowania Przedszkolnego: 

 

- rozwijanie mowy, 

- poznawanie oznak wiosny, 

- rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów, 

- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter, 

- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, 

- dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, 



- układanie działań do podanych zadań, 

- rozwijanie sprawności fizycznej, 

- utrwalanie poznanej piosenki, 

- rozwijanie umiejętności płynnego poruszania się w przestrzeni, 

- rozwijanie sprawności manualnej, 

- utrwalanie cech ptasich na podstawie wilgi, 

budzenie zainteresowania przyrodą, 

- zachęcanie do robienia porządków w swoim otoczeniu 

 

Piosenka Wołanie wiosny (sł. i muz. K. Gowik). 
 

I. Dzisiaj w drodze do przedszkola już zielone były pola, 

 

a bociany klekotały, bo na łąkę przyleciały. 

 

Ref.: Zielona wiosenka nas woła, zielona panienka wesoła. 

 

W oczy świeci nam złotym słońcem i rozrzuca kwiaty pachnące. 

 

II. Na gałązkach pierwsze pąki, a na pąkach pierwsze bąki. 

 

 

Żabki skaczą, a skowronek śpiewa jak srebrzysty dzwonek. 

 

Ref.: Zielona wiosenka… 

 

III. Na spacerze zobaczymy, czy już nigdzie nie ma zimy. 

Teraz wiosna rządzić będzie, z czego bardzo się cieszymy! 

Ref.: Zielona wiosenka… 

 
 

Teraz wiosna rządzić będz ie, z czego bardzo s ię cieszymy! 

Ref.: Zielona wiosenka…  

 
https://www.tapetus.pl/233688,bocian-aka-las.php 

 

 



 

 

Wiosna na wsi 

17 IV  –  21 IV 2023r 

 

Treści programowe z programu „Program wychowania przedszkolnego”: 
 

• wzbogacanie wiedzy o środowisku przyrodniczym 

• rozwijanie mowy 

• poznawanie zwierząt z wiejskiego podwórka 

• rozwijanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej 

• rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter 

• rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej 

• rozwijanie umiejętności mierzenia 

• mierzenie długości stopami, krokami 

•  rozwijanie umiejętności stosowania różnego metrum podczas rytmizowania tekstu 

• poznawanie produktów otrzymywanych od zwierząt z wiejskiego podwórka 

• utrwalanie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka, 

• zachęcanie do wspólnego działania 

• poznawanie narzędzi ogrodniczych potrzebnych na wsi i ich zastosowania 

• pamięciowe opanowanie piosenki 

• rozwijanie wrażliwości dotykowej 

• tworzenie prostych melodii 

 

Piosenka „ Na podwórku” -Jolanta Kucharczyk 

 

 
I. Na podwórku na wsi 

jest mieszkańców tyle, 

że aż gospodyni 

trudno zliczyć ile. 

 

Ref.: Kury, gęsi i perliczki, 

i indyki, i indyczki. 

Jest tu kwoka z kurczętami, 

mama kaczka z kaczętami. 

Piękny kogut Kukuryk 

i kot Mruczek, 

i pies Bryś. 

Więc od rana słychać wszędzie: kukuryku, kwa, kwa, gę, gę, 

hau, hau, miau, miau, gul, gul, gul – 



podwórkowy chór. 

 

 

II. Koń kasztanek w stajni, 

a w oborze krowa, 

tam w zagrodzie owce 

i brodata koza. 

 

Ref.: Kury, gęsi i perliczki… 

 

III. A tu są króliki: 

i duże, i małe, 

łaciate i szare, 

i czarne, i białe. 

 

Ref.: Kury, gęsi i perliczki… 

 
 

https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/03/CoSlychacNaWiejskim-845x550.jpg 

 

 

Dbamy o przyrodę 

24 IV – 28 IV 2023r 

 

Treści programowe z programu „Program wychowania przedszkolnego”: 

• kształtowanie postaw proekologicznych 

• rozwijanie analizy i syntezy słuchowej 

• rozwijanie umiejętności klasyfikowania 

•  rozwijanie umiejętności liczenia 

• rozwijanie sprawności fizycznej 

• rozwijanie umiejętności wokalnych 

• rozwijanie sprawności manualnych 

• zachęcanie do segregowania śmieci 



• kształtowanie świadomości ekologicznej 

• rozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego 

• wzbogacanie słownictwa o nowe słowa, rozpoznawanie zwierząt i roślin 

charakterystycznych dla danego środowiska 

• rozumienie konieczności szanowania przyrody i dbania o las 

• śpiewanie poznanych piosenek  

•  aktywne uczestniczenie w życiu grupy 

 

Wiersz Bożeny Formy Dbaj o przyrodę

Kochamy naszą planetę,  

przecież na niej mieszkamy, 

chcemy, by była piękna,  

dlatego o nią dbamy.  

 

Nie zaśmiecamy lasow,  

w nich żyją zwierzęta,  

 

to nasi 

przyjaciele, 

każdy z nas o 

tym pamięta.  

 

Chcemy mieć czystą wodę  

w jeziorach i oceanach, 

chcemy, by słońce świeciło  

na czystym niebie dla nas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://powiat.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/03/Ekologia-2.jpg 

 
 

 

 

Opracowała:  

Paulina Benecka 


