ZADANIA NA KWIECIEŃ - GRUPA VII
POZIOMKI
„Wiosenne powroty”
Termin realizacji: 01.04-05.04.2019 r.

https://www.google.pl/search?biw=1536&bih=735&tbm=isch&sa=1&ei=fUPcXICGLeOvrgTZsoO4Bw&
q=wiosenne+powroty+ptak%C3%B3w+obrazki+dla+dzieci&oq=wiosenne+powroty+ptak%C3%B3w+obra
zki+dla+dzieci&gs_l=img.3...30918.34092..36461...0.0..0.160.1307.18j1......1....1..gws-wizimg.......0i30j0i24.xKtnd0XntpQ#imgdii=UqnN04z8wIPSBM:&imgrc=PUKaz3PwezuQM:&spf=1557939105418

Cele wychowania przedszkolnego:
 zachęcanie do samodzielnych doświadczeń i
wyciągania wniosków
 zapoznanie z właściwościami jajka
 rozwijanie słuchu fonematycznego
 poznawanie
i
stosowanie
różnych
technik
plastycznych

 wzbogacanie wiadomości na temat ptaków
 rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych oraz
chęci obserwowania otaczającego świata
 rozwijanie sprawności ruchowej
 rozumienie znaczenia ptaków dla środowiska
 uświadomienie istnienia ochrony gatunkowej
 pamięciowe opanowanie zwrotki i refrenu piosenki
 ćwiczenie koncentracji i szybkiej reakcji na ustalone
sygnały
 rozwijanie
umiejętności
posługiwania
się
liczebnikami
w
aspektach
kardynalnym
i
porządkowym w zakresie 10
 porównywanie liczebności zbiorów
 usprawnianie aparatu artykulacyjnego
 utrwalenie koloru upierzenia wybranych gatunków
ptaków oraz znaczenia piór w ich życiu
 rozwijanie wrażliwości dotykowej
 rozwijanie sprawności manualnej

https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/ptaki-wiosenne-opis-i-zdjecia-wiosenne-ptakiciekawostki,20333.html

Bocianek (sł. i muz. K. Gowik)
1. Powróciły juz bociany z dalekiego lotu.
Pełno teraz tu, na łące, tego ich klekotu.
Małe bocianki mocno dokazują
i rodzicom z gniazda wylatują.
Ref.: A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle.
To bocianek wita wiosnę.
A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle.
Wszędzie kwitną zioła i kwiaty radosne.
A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle.
To bocianek w polu śpiewa.
A tu kle, kle, kle, a tu kle, kle, kle.
Grzeje słonko i wiosennie szumią drzewa.

„Wiosna na wsi”
Termin realizacji: 08.04-12.04.2019 r.

https://cdn.smyk.com/media/catalog/product/cache/1/image/750x750/2091d5c437d0f7138d5a95
1d6205592d/1/3/134514_1.jpg

Cele wychowania przedszkolnego:
 wzbogacanie wiedzy o środowisku przyrodniczym;
 wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt hodowanych
na wsi;
 utrwalanie nazw i wyglądu zwierząt z wiejskiego
podwórka (dorosłych i młodych);
 rozwijanie umiejętności opisywania wyglądu za
pomocą przymiotników;
 rozwijanie umiejętności poprawnej odmiany
rzeczowników i układania zdrobnień oraz
umiejętności układania rymów;
 rozwijanie umiejętności wyróżniania głoski w
nagłosie
 poznanie zapisu liczby 10;
 kształtowanie umiejętności dodawania w zakresie 10;
 rozwiązywanie prostych zadań matematycznych,
układanie i rozwiązywanie działań matematycznych;
 utrwalanie nazw liczebników w aspektach
kardynalnym i porządkowym;
 usprawnianie aparatu artykulacyjnego;
 utrwalanie zasad zachowania obowiązujących
podczas oglądania przedstawienia;
 doskonalenie sprawności mięśni dłoni, rozwijanie
wyobraźni twórczej.

http://www.przedszkolnachatka.pl/userfile/image/PCH/POLKOLONIE/2016/T3-ob04.jpg

„Podwórkowa awantura” sł. i muz. K. Gowik
1.Wpadła na podwórko pani kura,
zła i wściekła jak gradowa chmura.
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.
– To, co słyszę, to jest przecież bzdura!

Kury, świnki są tak brudne,
kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa.
Moje dzieci są po prostu cudne!
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…
„Kaczki siedmioraczki” W. Chotomska

Były sobie kaczki,
kaczki przedszkolaczki.
Pierwsza zobaczyła
na krzaczkach ślimaczki.
Weszła między krzaczki –
i szukajcie kaczki.
Druga chciała złowić
na wędkę szczupaczka.
Chlupnęło! Plusnęło! –
i gdzie jest ta kaczka?
Trzecia kaczka wiozła
na taczce kabaczki.
Kabaczki – bęc! – z taczki –
i nie widać kaczki.
Teraz głośno kwaczą
kaczki przedszkolaczki:
– Ten, kto nas odnalazł,
dostanie buziaczki!

„Wielkanoc”

Termin realizacji: 15.04-19.04.2019 r.

https://www.uciwersa.pl/swieta-wielkanocne-w-gorach

Cele wychowania przedszkolnego:
 utrwalanie
wiadomości
na
temat
tradycji
wielkanocnych
 poszerzanie doświadczeń i wiadomości dotyczących
tworzenia barw pochodnych
 rozwijanie słuchu fonematycznego
 wzbogacanie doświadczeń plastycznych
 rozwijanie mowy
 rozwijanie umiejętności wykonywania ćwiczeń wg
instrukcji słownej
 rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 wzbogacanie wiedzy przyrodniczej
 kształtowanie poczucia rytmu
 rozwijanie sprawności rachunkowych
 porównywanie długości i wysokości przedmiotów
 rozwijanie sprawności manualnej
 rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 rozwijanie motoryki dużej

https://www.chillizet.pl/Styl-zycia/Dom/QUIZ-o-Wielkanocy-Pytania-zaskocza-wiele-osob

Żartowniś marzec (sł. i muz. J. Kucharczyk)
1. Gdy przychodzi do nas wiosna,
ciepła, uśmiechnięta,
to przychodzą razem z wiosną
wielkanocne święta.
Ref.: Święta, święta, wielkanocne święta.
Święta, święta, wielkanocne święta.
2. Barwne palmy wielkanocne
pysznią się w wazonie,
jajka w różne piękne wzorki
są przyozdobione.
(...)

„Dbamy o przyrodę”
Termin realizacji: 22.04-30.04.2019 r.

https://4.bp.blogspot.com/Aq89FoFTSQ0/UazxksnMcoI/AAAAAAAAAF4/cXlsqvFskQY/s1600/Praca_
Remigiusz+M..jpg

Cele wychowania przedszkolnego:
 kształtowanie świadomości ekologicznej oraz
nawyków proekologicznych;
 rozpoznawanie zwierząt i roślin charakterystycznych
dla danego środowiska;
 poznawanie znaczenia drzew dla ludzi i środowiska;
 rozumienie konieczności szanowania przyrody i
dbania o las;
 gromadzenie informacji na temat przejawów
działalności ekologicznej człowieka – tworzenia
parków narodowych i rezerwatów przyrody;
 rozwijanie umiejętności dekodowania;
 rozwijanie umiejętności zapisywania za pomocą kodu
ułożonego wzoru;
 rozwijanie sprawności fizycznej;

 rozumienie konieczności ochrony środowiska
przyrodniczego;
 ćwiczenie pamięci, prezentowanie wyuczonego
wiersza;
 rozwijanie umiejętności łączenia prostych ruchów
tanecznych ze śpiewem;
 wzbogacanie doświadczeń plastycznych poprzez
zastosowanie techniki kolażu;
 rozwijanie reakcji na zmiany tempa muzyki;
 rozwijanie sprawności fizycznej, doskonalenie
umiejętności współpracy w parach i w małym
zespole;
 rozwijanie umiejętności manualnych i wyobraźni.

http://3.bp.blogspot.com/-gTvhpxw-dvw/VQy7tv8N-JI/AAAAAAAAU3Y/ZztG-2dJibM/w1200-h630-pnu/cuidemos%2Bel%2Bplaneta.png

„Dbajmy o przyrodę” (sł. i muz. J. Kucharczyk)
1. Gdzieś na Drodze Mlecznej w Układzie Słonecznym
jest nasza planeta – Ziemia.
A na tej planecie mieszkają ludzie,
zwierzęta, rośliny i drzewa.
I od nas, ludzi, zależy, czy Ziemia

to miejsce piękne i czyste.
Czy słońce świeci, śpiewają ptaki,
czy dobrze tu żyje się wszystkim.
Ref.: Kiedy będę duży, będę dbał o Ziemię,
żeby tutaj było piękniej i zieleniej.
Żeby ludzie żyli w środowisku czystym
i byli radośni, zdrowsi i szczęśliwsi.
Dbajmy więc o Ziemię, dbajmy o przyrodę,
niech powietrze zawsze będzie czyste, zdrowe
i przejrzyste wody w rzekach i jeziorach.
Dbajmy o to dla nas i przyszłych pokoleń! (2 x)
Parlando:
Od nas też zależy, jak będzie na Ziemi,
choć jesteśmy mali, już tak dużo wiemy!
Śmieci segregujmy, wodę oszczędzajmy!
O naszą planetę dbajmy! O naszą planetę dbajmy!
I od nas, ludzi, zależy, czy Ziemia
to miejsce piękne i czyste.
Czy słońce świeci, śpiewają ptaki,
czy dobrze żyje się tu wszystkim.
Ref.: Kiedy będę duży, będę dbał o Ziemię…

„Tylko jeden raz” M. Buczkówna
Chcą żyć, jak i ty żyjesz,
wszystkie na świecie zwierzęta,
i mrówki, i żaby, i żmije,
i pszczoła wiecznie zajęta.
Przypatrz się z bliska dżdżownicy,
biedronce, jak kropki liczy,
jaskółce, jak gniazdo kleci,
jak pająk rozsnuwa sieci.
I paź królowej - motyl niech fruwa tęczowo - złoty,
i ślimak środkiem dróżki

niech pełznie, wystawia różki…
Niech skacze pasikonik,
niech świerszczyk w trawie dzwoni…
Dla nich kwitnie łąka, dla nich rośnie las.
Jak i ty – żyją tylko raz
opracowały B. Chudzik, D. Jabłońska

