
 KWIECIEŃ  
 

GRUPA XIV „ Biedronki ”  

 

 ,, KSIĄŻKA MÓJ PRZYJACIEL” 
Termin realizacji: 04.04.2022 r. – 08.04.2022 r. 

 

Cele: 

 rozbudzanie zainteresowań czytelniczych 

 kształtowanie poszanowania dla książek 

 kształtowanie motywacji do samodzielnego czytania 

 

Anna Kamieńska "Książka"- wiersz 

Czemu książka stoi niema? 

Może o czym mówić nie ma? 

Jej literek czarne rządki 

smutne jak jesienne grządki. 

Czemu taka nudna, pusta, 

jakby jej zamknięto usta? 

Aż tu nagle, moja miła, 

niema książka przemówiła. 

I gadała, i śpiewała, 

czego nie opowiadała! 

O przygodach, awanturach, 

ptakach, kwiatach ,morzach, górach. 

Gdzie to wszystko w niej mieszkało? 

Jak to wszystko w niej drzemało? 

Chyba nie ma o co pytać: 

nauczyliśmy się czytać. 

 

https://img.freepik.com/darmowe-wektory/stare-ksiazki-stara-otwarta-ksiazka-z-rocznika-antyczne-pioro-pergamin-pismiennictwo-retro-do-

pracy-poetyckiej-lub-edukacji_87946-1467.jpg?size=626&ext=jpg 



 „ WIELKANOC” 

 
Termin realizacji: 11.04.2022r.- 15.04.2022r. 

 

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… 

 
 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved 



„ 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. 

 

 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_ 



,, DBAMY O NASZĄ PLANETĘ” 

 
Termin  realizacji: 19.04.2022r.- 22.04.2022r. 

 

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,   

            
 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved= 

 

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. 

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) 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjP_anzoKDhA 
 

 

 

 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjP_anzoKDhA


,, 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   


