
 KWIECIEŃ  
 

     GRUPA XI „ Biedronki ”  

 

„ WIELKANOC” 
Termin realizacji: 03.04.2023r.- 07.04.2023r. 

Cele: 

• zapoznanie z charakterystycznymi elementami 

związanymi z Wielkanocą 

• poznanie polskich zwyczajów związanych z Wielkanocą 

• poznanie określeń: pisanka, kraszanka, święconka 

• przybliżenie dzieciom tradycji malowania jajek 

  
 

„ Wielkanocny koszyczek”  
– wiersz Z. Domitroc 

 

W małym koszyczku 

Dużo jedzenia, 

Które niesiemy 

Do poświęcenia: 

Chleb i wędlina,  

Kilka pisanek 

Oraz cukrowy 

Mały baranek. 

Drożdżowa babka, 

Sól i ser biały,  

I już jest pełny 

Koszyczek mały… 
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„ Pisanki, pisanki”- piosenka 
Autor: K. Parnowska-Różęcka 

 

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. 
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,, DBAMY O NASZĄ PLANETĘ” 

 
Termin  realizacji: 11.04.2023r.- 14.04.2023r. 

 

Cele: 

• Kształtowanie  zachowań  proekologicznych 

• Uświadomienie  potrzeby  ochrony  środowiska 

 
 

,, Ekologia ” – wiersz  E. Zakrzewskiej  

 

Ekologia  słowo  znane, 

W  całym  świecie  powtarzane. 

Znaczy, by  nie  było  śmieci 

I  świat  czysty  miały  dzieci. 

Kto  chce  chronić  środowisko, 

Musi  o  nim  wiedzieć  wszystko. 

Więc  dlatego  dziś  się  uczymy,  

Jak  najlepiej  chronić  je. 

Mrówka , ptak  czy  jakieś  zwierzę,   
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Czysty  domek  chce  mieć  przecież. 

A  gdy  tylko  patrzy  wkoło, 

To  co  widzi? Wszędzie  śmieci. 

Więc  z  przyrodą  żyjemy w  zgodzie 

I  od  święta , i  na  co  dzień. 
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Każdy  śmieć  do  kosza  włóż 

I  wtedy  czysto  będzie  już! 

 

 

,, Zostań  przyjacielem  Ziemi”  - piosenka 

                  autor nieznany 

 

I. Dbajmy  o  morza, łąki, lasy, 

Bo  tylko  jedną  mamy  Ziemię. 

Chrońmy  przyrodę , czystą  wodę, 

Rośliny , ptaki, siebie. 

 

Ref.: Zostań  Ziemi  przyjacielem! 

         Zostań  Ziemi  przyjacielem! 

         Ziemię  z  nami  chroń! (bis) 
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,, NA WIOSENNEJ ŁĄCE” 
 

Termin realizacji: 17.04.2023 r. – 21.04.2023 r. 

 

• poznamy nazwy i wygląd mieszkańców łąki 

• będziemy kształtować umiejętności określania 

odległości: bliżej , dalej  

• uwrażliwimy na otaczającą przyrodę 

• rozwijamy motorykę małą poprzez działalność twórczą 

i ćwiczenia grafomotoryczne 

• doskonalimy umiejętność dzielenia na sylaby 

• rozwiniemy umiejętność współpracy  

 
 

,, ŻUK”- wiersz J. Brzechwy 

 

Do biedronki przyszedł żuk, 

W okieneczko puk-puk-puk. 

Panieneczka widzi żuka: 

„Czego pan tu u mnie szuka?” 

Skoczył żuk jak polny konik, 

Z galanterią zdjął melonik 

I powiada: „Wstań, biedronko, 

Wyjdź, biedronko, przyjdź na słonko. 

Wezmę ciebie aż na łączkę 

I poproszę o twą rączkę” 

↓ 

Oburzyła się biedronka: 

„Niech pan tutaj się nie błąka, 

Niech pan zmiata i nie lata, 

I zostawi lepiej mnie, 

Bo ja jestem piegowata, 

A pan - nie!” 

Powiedziała, co wiedziała, 

I czym prędzej odleciała, 

Poleciała, a wieczorem 

Ślub już brała - z muchomorem, 

https://wiersze.juniora.pl/brzechwa/brzechwa_zk5.html#dalej1


Bo od środka aż po brzegi 

Miał wspaniałe, wielkie piegi. 

↓ 

Stąd nauka 

Jest dla żuka: 

Żuk na żonę żuka szuka. 
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,, POLSKA TO MÓJ DOM” 

 
Termin realizacji: 25.04.2022r.- 29.04.2022r. 

 
• nauczymy się ,, Katechizmu polskiego dziecka” 

• pracujemy z mapą konturowa Polski 

• czytamy wyrazy – flaga; omówimy znaczenie flagi, miejsc i 

okoliczności jej prezentacji 

• prezentacja godła państwowego, ze szczególnym zwróceniem uwagi 

na kolorystykę 

• posłuchamy i nauczymy się hymnu narodowego 

• wysłuchamy legendy ,,Warszawska syrenka” 
 

,, Katechizm polskiego dziecka”- wiersz 
                            Władysław Bełza 

 

Kto ty jesteś? 

Polak mały. 

Jaki znak twój? 

Orzeł biały. 

Gdzie ty mieszkasz? 

Między swemi. 

W jakim kraju? 

W polskiej ziemi. 

Czym ta ziemia? 

Mą ojczyzną. 

Czym zdobyta? 

Krwią i blizną. 

Czy ją kochasz? 

Kocham szczerze. 

A w co wierzysz? 

W Polskę wierzę. 

Coś ty dla niej? 

Wdzięczne dziecię. 

A coś winien? 

Oddać życie.  

 

,, Mazurek Dąbrowskiego” 
sł. Józef Wybicki 

muz. autor nieznany  

 



Jeszcze Polska nie zginęła, 

Kiedy my żyjemy. 

Co nam obca przemoc wzięła, 

Szablą odbierzemy. 
 

Marsz, marsz Dąbrowski, 

Z ziemi włoskiej do Polski. 

Za twoim przewodem 

Złączym się z narodem. 
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Opracowała: Małgorzata Skolimowska   
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