
TREŚCI PROGRAMOWE 

REALIZOWANE  

W GRUPIE XV „BIEDRONKI” 

W MIESIĄCU KWIETNIU 

 
TEMATY KOMPLEKSOWE: 

 „Praca rolnika”  

30.03-03.04 2020r. 

 “Wielkanoc”  

06-10.04 2020r. 

 „Dbamy o środowisko” 

14-17.04 2020r. 

  „Tajemnice książek” 

20-24.04.2020r. 

 „Polska to mój dom” 

27-30.04.2020r. 
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=c3sg9%2byO&id=8E5E59E30BC88A3842C9C5AF2F8FF5

42CCB552BC&thid=OIP.c3sg9-

yOlmVgGFELFUfM_wHaEo&q=wiosenne+kwiaty&simid=608033084881176549&selectedIndex=47&ajaxhist=0 

 

 

 

 



        

             TEMAT KOMPLEKSOWY: 
                              „Praca Rolnika”  

 
Termin realizacji: 30.03-03.04.2020r. 
Zadania: 

*Porozmawiamy na temat pracy rolnika. Nasze przedszkolaki 

nauczą się rozróżnić siano i słomę, dowiedzą się, po co na polach 

stawia się strachy na wróble.  

*Wykonamy myszki ze słomy. 

*Dzieci poznają rośliny okopowe, zbożowe, oleiste i włókniste, 

postaramy się wytłumaczyć, skąd wywodzą się ich nazwy.  

*Zajmiemy się także lubianym przez dzieci ziarnem kukurydzy. 

Dzieci dowiedzą się, jak powstaje popcorn.  

*Ziarna kukurydzy wykorzystamy do licznych prac plastycznych, 

podczas których będziemy doskonalić chwyt pęsetkowy i motorykę 

małą.  

*Dzieci będą degustowały różne rodzaje pieczywa, spróbujemy 

opisać jego smak, zapach, wielkość i kolor. Dowiemy się, gdzie i 

jak powstaje chleb. 

* Przedszkolaki dowiedzą się, że poza mąką pszenną są także inne 

rodzaje: kukurydziana, razowa, jaglana, lniana itp. 

*Zajmiemy się tematem gospodarstw ekologicznych, porównamy 

rośliny modyfikowane genetycznie, sztucznie nawożone i te mniej 

okazałe, ale zdrowe i naturalne. 
http://sklep.aga.wroclaw.pl/index.php?main_page=product_info&products_id=12051 

 

 

 

http://sklep.aga.wroclaw.pl/index.php?main_page=product_info&products_id=12051


 

"Kwiecień Plecień" 

muzyka: T. Ferenc słowa: K. Kwiatkowska 

Idzie z kwietniem  

rowem zielonym 

Pierwsza stokrotka  

w śniegu kwietniowym. 

Na skrawku ciepła,  

na zimna brzeżku 

Kwiat przebiśniegu  

usiadł w dołeczku. 

 

Kwiecień – plecień,  

bo przeplata,  

trochę zimy,  

trochę lata 

Kwiecień – plecień,  

bo przeplata,  

trochę zimy,  

trochę lata 

 

Śniegiem sypnęło,  

czy kwiaty wschodzą, 

Na pożegnanie  

ostatnim mrozom 

Uderza wiosna  

o skrzydła ptakom, 

Śpiew się poturlał  

z góry po dachu. 

 

Kwiecień – plecień,  

bo przeplata,  

trochę zimy,  

trochę lata 

Kwiecień – plecień,  

bo przeplata,  

trochę zimy,  

trochę lata 

 

 



 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: 
“Wielkanoc” 

Termin realizacji: 06-10.04.2020r. 
Zadania: 

 Przed nami pełen wrażeń tydzień świąteczny. Dzieci 

czekają już na Wielkanoc. 

 Przedszkolaki poznają zwyczaje i tradycje 

wielkanocne, ciekawostki związane z tradycją 

przygotowywania i święcenia palm i same wykonają 

piękne palmy.  

 Przygotujemy kolorowe kraszanki, wykorzystując 

naturalne barwniki, dowiemy się jakie produkty są 

potrzebne do ich wykonania. 

 Przygotujemy świąteczny koszyczek, poznamy 

symbolikę wkładanych do niego potraw.  

 Stworzymy stroiki, które będzie można postawić na 

świątecznym obrusie.  

 Poznamy tradycje i zwyczaje związane z 

obchodzeniem Wielkanocy na świecie. Być może w 

tym roku dzieci podczas świąt wielkanocnych będą 

chciały zrobić gigantyczne omlety (jak we Francji) 

czy latawce (jak na Bermudach). 

 



 
WIELKANOC 

 T. Chudy 

  

Jedzie pociąg ciemną nocą 

Sto odgłosów szyny niosą 

Wypatrują ludzie oczy 

I nie widzą końca nocy. 
 

A tam wyżej nad obłokiem 

Pędzi lotnik w górę nocy 

I choć wzniósł się tak wysoko 

Też nie widzi końca nocy 

 

Od jeziora do księżyca 

Od wieczora aż do świtu- Wielka Noc 

Od Warszawy do Szczecina 

Od Krakowa do Olsztyna- Wielkanoc 

 

Tym pociągiem wielkanocnym 

Jadą do nas mili goście 

Więc już Mama razem z Ciotką 

Pieką babkę wielkanocną. 
 

Migdałową, luksusową 

lukrowaną, rodzynkową 

- bardzo zdrową! 
 

Taką wielką pod obłoki 

Że nie widać zza niej nocy 

Od tej chwili wszędzie święta 

każda buzia uśmiechnięta 

 

Od Warszawy do Olsztyna 

Od Krakowa do Szczecina 

każdy wielką migdałową, luksusową 

lukrowaną, rodzynkową babkę wcina! 

 

 

 



 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: 

“Dbamy o naszą planetę” 
Termin realizacji: 14-17.04.2020r. 

Zadania: 

 Przypomnimy sobie zasady segregowania śmieci, zgłębimy 

również trudniejsze zagadnienia: dowiemy się, jak długo 

mogą się rozkładać różne odpady oraz czym jest i jak 

powstaje smog. 

  Dzieci mylą często smog ze… smokiem, a tę niewielką 

różnicę w obu wyrazach wykorzystamy do zaciekawienia 

ich tym tematem. 

 Przedszkolaki zastanowią się, jak same mogą dbać o 

środowisko. Niektóre propozycje wprowadzimy w życie w 

naszym przedszkolu.  

 W tym tygodniu przeprowadzimy również kilka 

doświadczeń, między innymi zbudujemy własne 

minioczyszczalnie wody.  

 Dowiemy się też, że powietrze istnieje. Będziemy 

kształtować nawyk oszczędzania wody podczas 

najprostszych czynności, np. mycia zębów. 

 Przedszkolaki będą zastanawiać się nad tym, że nie 

wszystko należy wyrzucać, a niektóre rzeczy można 

wykorzystać powtórnie. Poznamy pojęcie recyclingu. 

 Spróbujmy samodzielnie wykonać zabawki z materiałów 

wtórnych. 

 

 

 



 

 

 

Wiersz: "Przyjaciele przyrody" 

A. Widzowska 

 

My, przedszkolaki, na ziemskiej kuli 

wiemy, że Ziemię trzeba przytulić, 

zadbać o lasy, powietrze, wodę, 

kwiaty, zwierzęta – całą przyrodę. 

 

Pstryk! Pamiętamy, by gasić światło, 

wiemy, że pożar wywołać łatwo, 

a gdy widzimy sarenkę w lesie, 

to nie wrzeszczymy, aż echo niesie! 

 

Ten, kto przyrodę niszczy i truje, 

niech się kolcami jeża pokłuje! 

 

 

 

 



 

 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: 

 

“Tajemnice książek” 
Termin realizacji: 20-24.04.2020r. 

Zadania: 
 Książki będą dla nas przez ostatnie dni głównym tematem. 

Postaramy się rozbudzić w przedszkolakach zainteresowania 

czytelnicze. 

 Przedszkolaki dowiedzą się jak powstaje książka i papier, 

poznamy różne rodzaje książek, porównamy je ze sobą pod 

względem wysokości, grubości, a nawet wagi. Te umiejętności 

szacowania i prostego porównywania będą dzieciom pomocne w 

codziennym życiu. 

 Stworzymy regulamin postępowania z książką, a także pobawimy 

się w „szpital” dla książek i naprawimy zepsute książki.  

 Będziemy rozwijać umiejętności językowe dzieci poprzez 

budowanie dłuższych wypowiedzi, obdarzanie uwagą innych 

rozmówców, płynne, wyraźne i zrozumiałe wypowiadanie się. 

 Dzieci poznają nową literę – F, f. Potrafią już rozpoznawać 

większość liter alfabetu, znajdować konkretne z nich wśród 

innych. Wiele dzieci jest zainteresowanych czytaniem i świetnie 

sobie radzi z czytaniem sylab i większych całości.  

 Będziemy doskonalić także umiejętności społeczne poprzez 

pracę w grupach i przestrzeganie ustalonych zasad. 

 



 

 

"Książka" 

Kubiak Tadeusz 

 Od pierwszych liter już na całe życie 

 przyjaciel wierny, dobry i mądry 

 co opowiada dzieje twojej ziemi 

 odkrywa piękne i nieznane lądy. 

 

 Od pierwszych liter już na całe życie 

 zawsze przy tobie, kiedy ją przywołasz. 

 Do łez cię wzruszy Jankiem Muzykantem 

 a jak Pinokio - ubawi wesoła. 

 

 Będzie cię uczyć ptaków, kwiatów i ludzi, 

 będzie ci radzić twój wierny przyjaciel szczery. 

 Zawsze przy tobie służyć ci gotowa 

 od pierwszej w życiu poznanej litery. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/chlopiec-czytanie-ksiazki-z-tlem-ramki-strony-na-

copyspace_4567276.htm 

 



 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: 

 

“Polska to mój dom” 
Termin realizacji: 27-30.04.2020r. 

Zadania: 
 Dzieci podczas rozwiązywania różnych zagadek i wykonywania 

zadań utrwalą znajomość symboli narodowych: flagi, hymnu i godła.  

 Przyjrzymy się bliżej monetom i banknotom, na których również – 

podobnie jak na godle – widnieje wizerunek orła w koronie. Podczas 

rozmaitych zabaw będziemy uczyli się posługiwać pieniędzmi. 

 Przypomnimy sobie miejskie legendy, takie jak o poznańskich 

koziołkach czy warszawskiej Syrence. Przy okazji rozwiniemy 

umiejętności posługiwania się mapą – utrwalimy nazwy 

największych polskich miast i będziemy wskazać je na mapie 

Polski. Poznamy legendę o powstaniu Wisły. 

 Poznamy pojęcie patriotyzm, dowiemy się, na czym taka postawa 

polega, czym dzisiejszy patriotyzm różni się od tego sprzed 100 

lat.  

 Wykonamy wspólnie kilka doświadczeń, np. dotyczących wody. 

Eksperymentowanie sprawia dzieciom wiele radości, zwłaszcza gdy 

wykonują zadania samodzielnie. Uczy to nie tylko stawiania 

hipotez i formułowania wniosków, lecz także bacznego 

obserwowania i postępowania zgodnie z instrukcją. 

 Dzieci w tym tygodniu poznają kolejną literę alfabetu – J, j.  

 Podczas zabaw będą doskonaliły umiejętności matematyczne, np. 

pomiar i porównywanie długości w sytuacjach codziennych. 

 

 



 

 

„W domu ojczystym 
sł. Katarzyna Paranowska 

muz. Jerzy Wasowski 

Wszędzie, gdzie słychać naszą piosenkę 

W mieście ogromnym, we wsi maleńkiej 

To wszystko Polska, mieszkamy wszyscy 

W domu ojczystym 

 

Płyną piosenki swojskie i znane 

Wisłą i Odrą, Bugiem i Sanem 

To wszystko Polska, mieszkamy wszyscy 

W domu ojczystym 

 

Czy wam śpiewają górskie potoki 

Czy wiatr znad morza pędzi obłoki 

To wszystko Polska, mieszkamy wszyscy 

W domu ojczystym 
http://empiresilesia.pl/category/symbole-panstw/ 

 

 

 

 

 

 

 
Opracowała M. Przybysz 


