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KWIECIEŃ 2019 r.   GRUPA VIII 

TYDZIEŃ 1 (01-05.04.2019r.): Wiosenne powroty 

1. Powroty ptaków 

2. Żabki i bocian 

3. Malowane wiosenne kwiaty 

4. Ptasie trele 

5. Kto do nas wraca na wiosnę? 

Cele: 

 wzbogacanie wiedzy o ptakach,  

 rozwijanie koncentracji uwagi, 

  rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, 

  rozwijanie sprawności rąk 

 wzbudzanie zainteresowania muzyką poważną,  

 rozwijanie spostrzegawczości,  

 rozwijanie poczucia rytmu,  

 rozwijanie sprawności manualnej. 

 usprawnianie umiejętności liczenia,  

 rozwijanie zainteresowania przyrodą, 

 poszerzanie mowy czynnej,  
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Piosenki i wiersze 

Zielona wiosna (sł. i muz. D. i K. Jagiełło). 

1. Nad brzegiem rzeki żabki siedziały 

i coś do ucha sobie szeptały. 

Kum, kum, kum, kum, 

kum, kum, kum, kum, kum, 

kum, kum, kum, kum, 

kum, kum, kum, kum. 

2. Przyleciał bociek, usiadł na płocie 

i do drugiego boćka klekoce. 

Kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, 

kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle. 

kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle. 

3. Wszystko usłyszał mały wróbelek 

i przetłumaczył na ptasie trele. 

Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, 

ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir. 

Wiosna, wiosna, znów przyszła wiosna, 

wiosna, wiosna jest już wśród nas. 
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B. Szelągowska Wiosenne powroty 

Przyszła wiosna, 

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. 
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Tyle ptaków powróciło 

do nas razem z wiosną! 

W dużych gniazdach, 

małych gniazdkach 

niech pisklęta rosną! 
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TYDZIEŃ 2 (08-12.04.2019r.): WIELKANOC 

1. Koszyczek wielkanocny 

2. Kraszanki, pisanki 

3. Motywy wielkanocne 

4. Zwierzęta z wielkanocnego koszyczka 

5. Wielkanocne świętowanie 

Cele: 

 rozwijanie wyobraźni plastycznej,  

 wzbudzanie zainteresowania folklorem,  

  rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat, 

  kształtowanie poczucia rytmu muzycznego, 

 rozwijanie zainteresowania przyrodą. 

 poznawanie tradycji i zwyczajów świątecznych,  

 poznawanie figury geometrycznej – koła,  

 rozwijanie sprawności fizycznej. 

 

Piosenki i wiersze 

A. Widzowska Wielkanoc 

 

- Kurko, proszę, znieś jajeczka, 

 śnieżnobiałe lub brązowe,  

ja z nich zrobię na Wielkanoc  
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cud-pisanki kolorowe.  

Do koszyczka je powkładam,  

z chlebkiem, babką lukrowaną,  

potem pójdę je poświęcić z bratem, 

 siostrą, tatą, mamą. 

Przy śniadaniu wielkanocnym 

podzielimy się święconką 

i buziaka dam mamusi, 

zajączkowi i kurczątkom. 

„Śmigus-dyngus!” 

– ktoś zawoła, tatę wodą popryskamy, 

mama będzie zmokłą kurką, 

bo to poniedziałek lany! 
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Pisanki (sł. i muz. B. Forma) 

Pisanki, kraszanki,   

piękne, kolorowe,   

czerwone, niebieskie, 

  żółte i brązowe. 

Ref.: Święta, święta, święta, 

 jajka malowane,   

każdy do koszyczka 

 pisankę dostanie. 

 Dziś na nich malują   

dzieci kogucika,   

który się wygrzewa   

w słoneczka promykach. 

 Ref.: Święta…  

Na stole świątecznym   

kurczątka, baranki,   

na białym obrusie   

są nasze pisanki.  

Ref.:  Święta… 
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TYDZIEŃ 3 (15-19.04.2019r.): Wiosna na wsi  

1. Zwierzęta na wsi 

2. Co słychać wiosną na wsi? 

3. Na wiejskim podwórku 

4. W chlewiku 

5. Kogo spotkamy wiosną na wsi? 

Cele: 

 wzbogacanie wiedzy o zwierzętach żyjących na wsi,  

 rozwijanie koncentracji uwagi,  

 rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,  

 budowanie poczucia własnej wartości,  

  rozwijanie sprawności rąk, 

 rozwijanie możliwości językowych dzieci,  

  rozwijanie słuchu muzycznego,  

 rozwijanie umiejętności liczenia i porównywania liczebności zbiorów,  

 rozwijanie sprawności ruchowej, 

 rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. 
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Piosenki i wiersze 

Wiosna na wsi (sł. i muz. B. Forma) 

1. Kogut głośno pieje,   

gładzi piękne pióra.  

 – Ko, ko, jestem głodna  

–  woła pani kura.  

Ref.: Kukuryku, ko, ko, ko,   

gę, gę, gę, kwa, kwa, kwa,  

 mu, mu, iha, iha.   

Kto nam dziś śniadanie da?   

2. Na podwórku gęsi      

 i małe kaczuszki   

tup, tup przytupują,   

mają puste brzuszki.  

Ref.: Kukuryku… 

3. Idzie pan gospodarz,   

 ciężki worek niesie,  

 szur, szur sypie ziarna,   

wszyscy głodni przecież.  

Ref.:  Kukuryku… 

4. Z gospodarzem wiosna      

    cichutko przybyła  

 i pachnącą trawą   

łąkę ozdobiła.  

Ref.: Kukuryku…  

5. Pasą się owieczki,     

  krowy i barany,   



jest już z nami wiosna,  

 świat się cieszy cały.  

Ref.: Kukuryku… 
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Wiersz H. Bechlerowej Na podwórku 

 Na podwórku u Władka 

 jest wesoła gromadka: 

 długouchy pies Raczek 

 i króliczek co skacze,  

kurka pstra i kotki dwa, 

 i na koniec łaciaty prosiaczek. 

 Ma ten Władek zmartwienie:  

Raczek garnek stłukł w sieni, 

 kotek wełnę rozwinął, 

spruł pończochę babciną, 
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 drugi kot wlazł na płot 

 i pobrudził łapkami pierzynę. 

 A od rana już kłopot:  

trzeba mleka dać kotom,  

barszcz zjada pies Raczek,  

trawę królik, co skacze, 

 kurka pstra owies ma,  

a otręby w korytku – prosiaczek. 
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TYDZIEŃ 4 (23-26.04.2019r): Dbamy o przyrodę 

1. Segregujemy śmieci 

2. Wypoczynek w lesie i nad wodą 

3. Świeże powietrze 

4. Jestem przyjacielem przyrody 

 Cele: 

 wzbogacanie wiedzy o sposobach ochrony przyrody,  

 rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,  

 wyrabianie nawyku segregowania śmieci,  

 rozwijanie twórczego myślenia i sprawności rąk 

 kształtowanie prawidłowej postawy wobec przyrody,  

  rozwijanie umiejętności wokalnych,  

 rozwijanie świadomości ekologicznej,  

  poszerzanie wiedzy na temat kwiatów,  

  rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej. 
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Piosenki i wiersze 

Wiersz B. Szelągowskiej Kosz na śmieci 

Kosz się zawsze bardzo smuci,  

gdy ktoś papier obok rzuci.  

Pamiętają wszystkie dzieci, 

 by do kosza wrzucać śmieci! 
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Piosenka ekologiczna (sł. i muz. J. Kucharczyk) 

1. 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. 

2. Smog już pokrywa niebo całe 

szarym dymem i szarą mgłą. 

W rzekach jest coraz mniej rybek. 
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Kto to widział, kto? 

Ref.: Czysta woda... 
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Opracowała: M. Grochowska 
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