
W KWIETNIU W NASZEJ GRUPIE: 
 

Temat: Wielkanoc  

3-6 IV 2018 

 

Temat: Wiosna na wsi 

9-13 IV 2018 

 

Temat: Dbamy o Ziemię 

16-20 IV 2018 

 

Temat: W świecie teatru 

23-27 IV 2018 

 
CELE: 

- będziemy klasyfikować obiekty wg wybranych cech, 

- będziemy porównywać liczbę elementów w zbiorach,  

- będziemy poznawać świat liczb z Ogrodami Willego, 

 - poznamy literki: z, u, c, ł, 

- będziemy układać i odczytywać wyrazy z poznanych liter, 

Porozmawiamy o zwiastunach wiosny oraz o Wielkanocy, 

- utrwalimy sobie nazwy zwierząt z wiejskiego podwórka, będziemy rozwijać wiedzę o 

zwierzętach hodowlanych, 

- poznamy zagrożenia dla środowiska przyrodniczego wynikające  

z niszczycielskiej działalności ludzi: m.in. zanieczyszczanie środowiska, 

-poznamy zasady dbania o środowisko, segregacji śmieci, sadzenia drzew, szanowania 

wody, itp., 

- będziemy rozmawiać o teatrze, dowiemy się jak jest zbudowana scena teatralna, co 

dzieje się w charakteryzatorni i kim jest sufler oraz wiele innych ciekawostek 

związanych z teatrem, 

- będziemy ćwiczyć umiejętność odszukiwania w poznanych utworach uniwersalnych 

wartości, takich jak: dobro, piękno, sprawiedliwość, prawda, 

- poćwiczymy sylabizowanie i głoskowanie, wysłuchiwanie głosek  

w nagłosie i wygłosie, 

- wykonamy ciekawe prace plastyczne, 

- nauczymy się nowych piosenek. 

 
Opracowała K. Kolasa 



Temat: Wielkanoc  

3-6 IV 2018 
 

Koszyczek dobrych życzeń (sł. i muz. K. Gowik) 

 

I. Siedzi biały cukrowy baranek w wielkanocnym koszyku,  

a z barankiem gromada pisanek – dużo śmiechu i krzyku.  

Dwie kiełbaski pachnące są, sól 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 marzenia spełnić 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 są,  

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

 
https://sp.depositphotos.com/19542385/stock-illustration-easter-basket-with-a-baby.html 

 

https://sp.depositphotos.com/19542385/stock-illustration-easter-basket-with-a-baby.html


TEMAT: WIOSNA NA WSI 

9-13 IV 2018 

 
Na wiejskim podwórku (sł. i muz. J. Kucharczyk) 

 

I. Na podwórku już o świcie 

zamieszanie, rwetes, krzyki, 

pokłóciły się koguty, 

kaczki, gęsi i indyki. 

 

Ref.: Kwa, kwa, kwa, kwa, gę, gę, gę, gę! 

Gul, gul, gul, gul, kukuryku! 

Kwa, kwa, gę, gę, kukuryku! 

O co tyle krzyku? 

 

II. Krowa muczy, świnki kwiczą, 

piesek szczeka: hau, hau, hau, hau. 

Owce beczą, kozy meczą, 

w stajni koń rży: ihahaa! 

 

Ref.: Kwa, kwa… 

 

III. Gospodyni rano wstała, 

daje paszę, ziarno sypie, 

więc przez chwilę na podwórku 

będzie troszkę, troszkę ciszej. 

 

 
 

Temat: Dbamy o Ziemię 



16-20 IV 2018 
 

Ochroń Ziemię (sł. i muz. K. Gowik)  
I. Mieszkamy na wielkiej kuli. 

Ta kula to nasza Ziemia. 

Dorośli ciągle na tej Ziemi 

chcą wszystko zmieniać. 

Wycinają drzewa, 

śmiecą na leśnej łące, 

czarny dym z kominów leci 

i zasłania słońce. 

Ref.: Ochroń Ziemię, bądź jej przyjacielem. 

Ty i ja – jest tu dzieci wiele. 

Im więcej nas, tym dla Ziemi lepszy czas. 

II. Gdy wszystkie na świecie dzieci 

zadbają o piękno Ziemi, 

to wszystko skończy się szczęśliwie, 

nic się nie zmieni. 

W ogromnym kosmosie 

Ziemia się nie zgubi, 

gdy ją każdy mały człowiek 

nauczy się lubić. 

Ref.: Ochroń Ziemię… 
 

 

Nasze uszy słyszą świat (sł. Dorota 

Gellner, muz. K. Kwiatkowska) 
I Każdy z nas ma dwoje oczu, 

które widzą wszystko, 

widzą wszystko. 

Błękit nieba, biały domek, 

zieleń traw i listków, 

traw i listków. 

 

Ref.: Uszy słyszą ptaków śpiew, 

dzwonki deszczu, granie drzew, 

a nad stawem chóry żab – 

nasze uszy słyszą świat! 

 

II. Każdy z nas ma jeden nosek 

do wąchania kwiatków, 

do wąchania. 

Czasem także do kichania, 

lecz, na szczęście rzadko, 

do kichania. 
 

 
http://cafenets.blogspot.com/2012/06/ciudadanos-de-un-lugar-llamado-mundo.html 

 

 

 

 

 

Temat: W świecie teatru 

http://cafenets.blogspot.com/2012/06/ciudadanos-de-un-lugar-llamado-mundo.html


23-27 IV 2018 

 
Paluszkowy teatrzyk (sł. K. Gowik i A. Żurawska, muz. K. Gowik) 

 
I. Było sobie dziesięć paluszków 

i bardzo się nudziły. 

Wstyd powiedzieć nawet na uszko… 

Ciągle się kłóciły! 

Aż ktoś z paluszkowej rodzinki 

dał pomysł jak się patrzy! 

Zróbmy sobie małe pacynki 

i będzie teatrzyk! 

Czy każdy paluszek ma już swoją rolę? 

Czy każdy paluszek chce być dziś aktorem? 

 

Ref.: Zapraszamy na teatrzyk paluszkowy, 

gdzie wystąpi smok dwugłowy 

i straszydło śmieszne, całe rozczochrane, 

i trzy małpki roześmiane. 

Potem wróżka nam królewnę wyczaruje, 

a królewna zaraz księcia pocałuje. 

A na koniec mamy dwa malutkie kotki, 

bo teatrzyk nasz jest słodki. 

 

II. Od tej pory paluszki, gdy tylko się nudziły, 

wyciągały szybko pacynki i teatr robiły. 

A w teatrze nudy nie było, bo każdy był zajęty, 

kłótnie znikły, a każdy palec miło uśmiechnięty. 

Czy każdy paluszek ma już swoją rolę? 

Czy każdy paluszek chce być dziś aktorem? 

 

Ref.: Zapraszamy na teatrzyk… 

 
http://dialogos.com.cy/blog/edon-i-anthropotita-chriazete-ton-politismo-ke-ochi-o-politismos-tin-anthropotita/#.WsOZuH8uDIU

 


