
ZADANIA NA KWIECIEŃ  

DLA GRUPY II 

 

Tematy  
Kompleksowe 

 

 

 

1. ,, Wielkanoc ” 

 Termin realizacji: 03.04.2023 – 07.04.2023 r.  

 

2. ,, Wiosenne powroty ” 

 Termin realizacji: 10.04.2023 – 14.04.2023 r.   

 

3. ,, Wiosna na wsi ”  

 Termin realizacji: 17.04.2023 – 21.04.2023 r.  

 

4. ,,  Dbamy o przyrodę ” 

 Termin realizacji: 24.04.2023 – 28.04.2023 r.  
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Temat kompleksowy nr.1 

 

 

1. ,, Wielkanoc ”  

 Termin realizacji: 03.04.2023 – 07.03.2023 r.  

 

                      

          

Zadania dydaktyczne: 
 

• Wzbogacimy wiadomość na temat Wielkanocy. 

• Rozwiniemy umiejętność wypowiadania się na określony temat. 

• Rozwiniemy sprawność manualną. 

• Będziemy kształtować poczucie rytmu.  

• Poznamy tradycję i zwyczaje świąteczne. 

• Poznamy figurę geometryczną – koło. 

• Rozwiniemy sprawność fizyczną. 

• Rozwiniemy wyobraźnię plastyczną. 

• Pobawimy się przy piosence „ Pisanki” B. Formy.  
 

 
„ Pisanki”  

 
1. Pisanki, kraszanki, 

piękne, kolorowe, 

czerwone, niebieskie, 

żółte i brązowe. 

 
Ref.: Święta, święta, święta, 

jajka malowane, 

 każdy do koszyczka  

pisankę dostanie. 

 
2. Dziś na nich malują 

dzieci kogucika, 

który się wygrzewa 

w słoneczka promykach. 

 
Ref.: Święta, święta, święta, 

jajka malowane, 

 każdy do koszyczka  

pisankę dostanie. 

 
3. Na stole świątecznym 

kurczątka, baranki, 

na białym obrusie 

są nasze pisanki.  

 
Ref.: Święta, święta, święta, 

jajka malowane, 

 każdy do koszyczka  

pisankę dostanie. 

 

 

 

 



 

Temat kompleksowy nr 2. 

 

 

2. ,, Wiosenne powroty ”  

 Termin realizacji: 10.04.2023 – 14.04.2023 r.  

 

               

          

 

Zadania dydaktyczne: 

 

• Wzbogacimy wiedzę o ptakach. 

• Rozwiniemy koncentrację uwagi. 

• Rozwiniemy umiejętność wypowiadania się na określony temat. 

• Zainteresujemy się muzyką poważną. 

• Rozwiniemy spostrzegawczość. 

• Rozwiniemy poczucie rytmu. 

• Rozwiniemy sprawność manualną. 

• Usprawnimy umiejętność liczenia. 

• Zainteresujemy się przyrodą. 

• Rozwiniemy sprawność ruchową. 

• Rozwiniemy umiejętność matematyczną. 

• Posłuchamy wiersza B. Szelągowskiej „ Wiosenne powroty”  

 

 
„ Wiosenne powroty”  

 
Przyszła wiosna. 

A tuż za nią 

ptaki przyleciały. 

 
Teraz będą 

jak co roku 

gniazda zakładały. 

 
Bocian lubi 

patrzeć z góry- 

dom ma na topoli. 

 
Za to żuraw 

wśród mokradeł 

raczej mieszkać woli. 
 

A jaskółka 
gdzieś pod dachem 

gniazdko swe zakłada. 
 

Zaś kukułka 
swoje jajka 

niesie do sąsiada. 
 

Tyle ptaków 
powróciło 

do nas razem z wiosną. 
 



 

Temat kompleksowy nr 3.        

 

3. „ Wiosna na wsi ” 

 Termin realizacji: 17.04.2023 – 21.04.2023 r.  

 

 

Zadania dydaktyczna: 

 

• Wzbogacimy wiedzę o zwierzętach żyjących na wsi. 

• Rozwiniemy koncentrację uwagi. 

• Rozwiniemy umiejętność wypowiadania się na określony temat. 

• Będziemy budować poczucie własnej wartości. 

• Rozwiniemy słuch muzyczny. 

• Rozwiniemy umiejętność liczenia. 

• Poznamy zwierzęta z gospodarstwa wiejskiego. 

• Rozwiniemy sprawność ruchową.  

• Poznamy młode zwierzęta z wiejskiego podwórka.  

• Będziemy rozwiązywać zagadki. 

 

 
„Zagadki”  

 
Kolorowe ma piórka, 

woła: kukuryku 

i mieszka z kurami w kurniku. ( Kogut).  

 
Wieczorem odpoczywa w stajni, 

bo od wielu dni 

ciężko pracuje 

na swojej wsi ( Koń).  

 
Mieszka w chlewiku 

i głośno kwiczy: kwiku, kwiku. ( Świnia).  

 
Znosi jajka 

i, choć nie szczerozłote, 

to właśnie do niej idziesz, 

gdy na jajecznicę masz ochotę. ( Kura).  

 
To od niej mleko mamy, 

i choć do pięknej jej daleko, 

to nie tylko liczne łaty to sprawiają, 

że gospodarze duży pożytek z niej mają. ( Krowa).  

 

 

 

 

 

 

 



 

Temat kompleksowy nr 4.        

 

4. „ Dbamy o przyrodę ” 

 Termin realizacji: 24.04.2023 – 28.04.2023 r 

 

 

Zadania dydaktyczna: 

 

• Wzbogacimy wiedzę o sposobach ochrony środowiska. 

• Dowiemy się jak segregować śmieci. 

• Rozwiniemy umiejętność wypowiadania się na określony temat. 

• Będziemy kształtować prawidłową postawę wobec przyrody. 

• Rozwiniemy umiejętności wokalne. 

• Zapoznamy się z pracami wykonywanymi w ogrodzie. 

• Rozwiniemy umiejętność liczenia. 

• Rozwiniemy sprawność fizyczną. 

• Rozwiniemy zmysł węchu. 

• Rozwiniemy sprawność manualną. 

• Rozwiniemy świadomość ekologiczną. 

• Poszerzymy wiedzę na temat kwiatów.  

• Posłuchamy wiersza B. Formy „ Dzieci dbają o środowisko”.  

 

 
„ Dzieci dbają o środowisko”.  

 
W zgodzie z przyrodą 

żyją wszystkie dzieci. 

Kochają jasne słonko, 

które na niebie świeci. 

 
Nie łamią gałęzi, 

dbają o rośliny, 

podczas wycieczek do lasu 

nie płoszą zwierzyny. 

 
Często też dorosłym 

dobry przykład dają-  

w wyznaczonych miejscach 

śmieci zostawiają.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


