
Grupa VI „Jagódki”  
Zadania na kwiecień: 

 

 TEMATY KOMPLEKSOWE:  
 

1. Wiosenne powroty 
(30.03– 03.04.2020r.) 

2. Wielkanoc 
(06.04-17.04.2020r.) 

3. Dbamy o przyrodę 
(20.04– 24.04.2020r.) 

 

 
 

 

 

 

 



1. Wiosenne powroty 
(30.03–03.04.2020r.) 

 
 
 

 
https://viva.pl/ludzie/newsy/bocian-klepetan-od-17-lat-przylatuje-z-afryki-do-swojej-ukochanej-

113272-r1/ 
 

Cele główne: 

 

 zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych 

miejscach i w różnym czasie 

 poznawanie życia ptaków wiosną – budowanie gniazd, składanie jaj, 

wyleganie się młodych, dbanie o nie 

 analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie 

https://viva.pl/ludzie/newsy/bocian-klepetan-od-17-lat-przylatuje-z-afryki-do-swojej-ukochanej-113272-r1/
https://viva.pl/ludzie/newsy/bocian-klepetan-od-17-lat-przylatuje-z-afryki-do-swojej-ukochanej-113272-r1/


 uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych z 

wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów 

 wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich 

 wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie 

 wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych 

 dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub 

liczmanów 

 

„Kle kle boćku” – autor nieznany 

 

Kle -kle boćku, kle-kle, 

witaj nam bocianie, 

Wiosna ci szykuje, Wiosna ci szykuje 

Żabki na śniadanie. 

 

Kle-kle boćku, kle-kle, 

witamy cię radzi, 

Gdy zza morza wracasz, 

Gdy zza morza wracasz 

Wiosnę nam prowadzisz. 

 

Kle-kle boćku, kle-kle, 

Witaj na stodole, 

Chłopcy ci szykują, Chłopcy ci szykują 

Gniazdo w starym kole. 

 

 
 
 
 



2. Wielkanoc 
(06.04-17.04.2020r.) 

 

 
 

 
https://www.zwalizkami.pl/wielkanoc-na-swiecie/ 

 

Cele główne: 

 
 kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze 

świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od 

pokoleń 

 poznanie zwyczajów związanych ze świętami wielkanocnymi 

 zapoznanie z rożnymi tradycyjnymi technikami zdobienia jajek 

  wzbogacanie słownika o nowe pojęcia: „śmigus-dyngus”, „pisanki” 

 nazywanie barw – ciepłych i zimnych 

 opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności 

zdarzeń 

 rozwijanie sprawności rachunkowych 

 realizacja projektu „Easter Egg” w ramach E-Twinning 

https://www.zwalizkami.pl/wielkanoc-na-swiecie/


SKACZE DROGA ZAJĄC 

(autor nieznany) 

 

1. Skacze drogą zając, 

skacze pomalutku, 

przykucnął za płotem, 

hop, i już w ogródku. 

Kic, kic, kic, cichutko 

skrada się do domu, 

każdemu zostawia 

prezent po kryjomu. 

 

Ref. Święta wielkanocne z jajkiem i zającem, 

słoneczne, pachnące święta wielkanocne. 

 

2.  Idą chłopcy drogą, 

idą pomalutku, 

przykucnęli cicho, 

hop i już w ogródku. 

Naraz śmiech i wrzawa. 

”Śmigus dyngus!” krzyczą 

i dziewczynki łapią, i wodą je chlapią 

 

Ref. Święta wielkanocne z jajkiem i zającem, 

słoneczne, pachnące święta wielkanocne. 

 

 
 
 
 
 

3. Dbamy o przyrodę 



(20.04– 24.04.2020r.) 

 

 
https://pl.freepik.com/premium-wektory/dzieci-dzien-ziemi-ilustracja_5088431.htm 
 

C e l e  g ł ó w n e :  

 
 poznawanie etapów rozwojowych, np. żaby, motyla 

 szanowanie wody, niemarnowanie jej 

 poznawanie sposobów ochrony środowiska  

 poznawanie idei obchodów Światowego Dnia Ziemi 

(zainicjowanego przez Uniwersytet Stanforda w Kalifornii) 

 poznawanie przejawów działalności ekologicznej: segregowanie 

odpadów, oczyszczanie ścieków, ochrona roślin i zwierząt, 

 wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach 

ruchowych 
 

 

 

Wiersz A. Widzowskiej Strażnicy przyrody 

 

Kuku, kuku! – echo niesie. 

https://pl.freepik.com/premium-wektory/dzieci-dzien-ziemi-ilustracja_5088431.htm


To kukułkę słychać w lesie. 

– Kuku, czekam! Kuku, dzieci! 

Czy sprzątniecie swoje śmieci? 

Płaczą sarny i jeżyki: 

– Ach! Zamienią las w śmietniki! 

Rudy lisek wyszedł z norki. 

– Dzieci to są mądre stworki. 

O! Zbierają już butelki 

i zakrętki, i papierki. 

Wiedzą, że ze szkiełka w lesie 

straszny pożar się rozniesie! 

Hyc! Wyskoczył zając Kicek. 

– Chcecie poznać tajemnicę? 

Każdy maluch las szanuje 

i porządku w nim pilnuje. 

Wie, że drzewo i roślina 

oczyszczają dym z komina. 

– Prawda – szepnął wilczek młody. 

– Dzieci bronią swej przyrody. 

Nikt nie goni nas z patykiem 

i nie płoszy zwierząt krzykiem. 

Po mrowiskach też nie skaczą. 

Przecież wtedy mrówki płaczą! 

Odezwała się sarenka: 

– Pamiętają o ziarenkach, 

w zimie dokarmiają ptaki. 

Lubią nas te przedszkolaki! 

Cieszmy się więc do rozpuku 

i śpiewajmy: Kuku, kuku! 

 

 

 

 

 

 

 



 
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/krajobrazy/194989-wiosna-na-wsi 

 

CELE GŁÓWNE: 

 poznawanie, w sposób bezpośredni (wycieczka do gospodarstwa 

agroturystycznego) lub pośredni (film, książka), zwierząt hodowanych na wsi 

– zarówno osobników dorosłych, jak i ich potomstwa; nazywanie ich miejsc 

zamieszkania; naśladowanie ruchów i głosów 

 wyjaśnienie roli zwierząt hodowanych na wsi – określanie korzyści, jakie ma 

człowiek z ich hodowli (np. gęś – pierze, baran – wełna itp.) 

 wyjaśnianie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt. 

 tworzenie ciągów słów na zasadzie skojarzeń (np. ryba – woda – statek…) 

 tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt.  

 poprawne stosowanie przymiotników (ciepły, mokry…), przysłówków (ciepło, 

mokro, daleko…), spójników (i, bo…). 

 odczytywanie zapisów matematycznych (zakodowane czynności 

matematyczne) i ich rozwiązywanie. 
 

Piosenka Podwórkowa awantura (sł. i muz. K. Gowik) 
 

  

1. Wpadła na podwórko pani kura, 

zła i wściekła jak gradowa chmura. 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/krajobrazy/194989-wiosna-na-wsi


I od razu głośno krzyczy: 

– Ko, ko, ko, ko, ko, ko. 

Tylko moje kurczątko się liczy! 

 

Ref.: Dzisiaj na podwórku awantura. 

Piesek, świnka, kaczka, gąska, kura 

kłócą się, ojej, kłócą się, że hej, 

które dziecko jest ładniejsze, 

które najpiękniejsze jest! 

2. Pani Świnka biegnie już z chlewika. 

– Co mi pani tutaj dziś wytyka! 

– woła tak do kury matki. 

– Chrum, chrum, chrum, chrum, chrum, chrum. 

Moje dzieci śliczne są jak kwiatki! 

Ref.: Dzisiaj na podwórku… 

 

3. Leci kaczka, że aż gubi pióra. kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa. 

Moje dzieci są po prostu cudne! – To, co słyszę, to jest przecież bzdura! 

Kury, świnki są tak brudne, 

 

Ref.: Dzisiaj na podwórku… 

 

4.Z budy wyskoczyła też psia mama 

Co się dzieje to ja nie wiem sama!  

Wygrywają moje psiaczki  

hau hau hau hau hau hau  

Najwspanialsze przecież to dzieciaczki! 

Ref. : Dzisiaj na podwórku…  

 

5. Tupie gąska mocno nadąsana  

Co ja słyszę, kłótnia tu od rana  

No i o co moje pieski?  

Gę gę gę gę gę gę  

Moje gąski to jest ród królewski!  

Ref.: Dzisiaj na podwórku…  

 

6. Przyszła wreszcie gospodyni miła  

Głośne kłótnie szybko uciszyła  

Wszystkie dzieci, moje panie  

Śliczne są, cudne są  

A ja teraz proszę na śniadanie! 

Ref.: Dzisiaj na podwórku… 

  

 
Opracowanie: mgr Karolina Bartnicka


