
  

GRUPA VI PUCHATKI 

            KWIECIEŃ 

         www.geocaching.com 

 

Zadania realizowane w miesiącu kwietniu 

Tematy kompleksowe: 

 " Wiosenne powroty " 

 " Przyroda” 

 "Poznajemy zawody" 

 "Wielkanoc" 

 
                           

https://rybarzowice.pl 



Temat kompleksowy: "Wiosenne 

powroty” 

Termin realizacji (01.04.-05.04.2019r.) 

 

Cele: 

 Zwrócenie uwagi na zmiany jakie zachodzą 

wiosną 

 Oglądanie przydomowych ogródków 

znajdujących się w bliskim otoczeniu 

przedszkola 

 Rozpoznawanie i nazywanie narzędzi 

niezbędnych do pracy w ogródku 

 Poznanie prac wykonywanych wiosną w 

ogródku (grabienie, kopanie, sianie) 

 Aktywne uczestniczenie w zabawach, grach i 

zajęciach ruchowych 

 

 

 



Piosenka 

„Jestem sobie ogrodniczka” 
Autor: Józefa Mazurkiewicz 

Jestem sobie ogrodniczka, 

Mam nasionek pół koszyczka. 

Jedne gładkie, drugie w łatki, 

A z tych nasion będą kwiatki. 

Ref: 

Kwiatki, bratki i stokrotki 

Dla Malwinki, dla Dorotki. 

Kolorowe i pachnące, 

Malowane słońcem. 
 

 
https://pl.dreamstime.com  



Temat kompleksowy: "Przyroda” 

Termin realizacji (08.04.-12.04.2019r.) 

 

Cele: 

 Rozwiązywanie w charakterystyczny dla 

siebie sposób problemów pojawiających się 

podczas zabawy 

 Rozwijanie pozytywnego stosunku do świata 

przyrody- roślin i zwierząt 

 Stosowanie w życiu codziennym zasad 

ochrony przyrody. 

 Poznanie zapisu graficznego liczb, 

doskonalenie umiejętności przeliczania oraz 

klasyfikacji  

 

 

 



PIOSENKA  „Piosenka ekologiczna” 

Autor: J. Kucharczyk 

I. Dymią kominy wielkich fabryk,   

płynie brudna woda do rzek.   

Chcemy oddychać powietrzem czystym, 

czystą wodę mieć.  

 

Ref.: Czysta woda zdrowia doda   

– to każde dziecko wie.   

Czysta woda zdrowia doda   

– tobie, tobie i mnie. 

 

II. Smog już pokrywa niebo całe   

szarym dymem i szarą mgłą.   

W rzekach jest coraz mniej rybek.   

Kto to widział, kto. 

 
www.clipart.me.pl 

 

 



Temat kompleksowy: "Poznajemy zawody" 

Termin realizacji (15.04.-19.04.2019r.) 

 

Cele:  

 Słuchowe spostrzeganie różnego rodzaju 

dźwięków i ich określanie. 

 Rozumienie znaczenia dbałości o bezpieczne, 

sprzyjające zdrowiu otoczenie 

 Rozwijanie czynności myślenia (analizy, 

syntezy, porównywania, klasyfikowania, 

próby abstrahowania i uogólniania 

 Doskonalenie umiejętności uważnego 

słuchania tekstów literackich, 

 Swobodne komunikowanie się z innymi 

 

 

 



WIERSZ "A jak będę dorosła"  

AUTOR: D. Wawiłow 

  Jak mi ręce urosną, 

 jak mi nogi urosną, 

 jak już będę dorosła 

 i wysoka jak sosna, 

 to zostanę... no kim? 

 To na pewno zostanę lekarzem! 

 Przyjdę w białym fartuchu, 

 mamie zajrzę do ucha, 

 tatę klepnę po brzuchu 

 powiem: "Trzymaj się zuchu! 

 i zapiszę, zapiszę... no co? 

I zapisze paskudne lekarstwo 

 
https:// https://agencja-fotograficzna.panthermedia.net  



     Temat kompleksowy: " Wielkanoc " 

Termin realizacji (22.04.-26.04.2019r.) 

 

Cele: 

Treści programowe (z programu „Nasze 

przedszkole”) 

 Kultywowanie tradycji, zwyczajów 

rodzinnych związanych ze świętami  

 Skupienie uwagi na przedmiotach, 

treściach (krótkich) przekazywanych 

przez nauczyciela.  

 Uczestniczenie w ćwiczeniach 

rozwijających umiejętność świadomego 

kierowania ruchami narządów 

artykulacyjnych. 

 

 



PIOSENKA „Zając malowany” 

Autor: A. Łada-Grodziska 

I. Na kubeczku z porcelany 

mieszka zając malowany. 

Kiedy tylko się poruszy 

to w herbacie moczy uszy. 

Mówię Wam, mówię Wam, 

co ja z tym zającem mam. 

 

II. Siedzi zając na kubeczku, 

lewą nogę moczy w mleczku. 

Ale mleczko nie dla niego 

on by wolał coś innego. 

Mówię Wam, mówię Wam, 

co ja z tym zającem mam. 

 

III. Wytarł zając mokre uszy, 

zrobił cztery wielkie susy. 

Usiadł w lesie na polanie 



co ja teraz powiem mamie? 

Co ja teraz powiem? Co? No co? 
 /  

                         

  

 

http://www.tapety.tja.pl/ 

 

 

opracowały K. Kaczmarczyk i M. Styczyńska 

http://www.tapety.tja.pl/

