
Tematy zajęć realizowane w KWIETNIU 

 

Temat: Wiosenne powroty. 

Termin realizacji: 30.03-03.04.2020r. 

 
https://taczanow.poznan.lasy.gov.pl/documents/17436021/20872936/bocian.JPG/297680f7-8565-d448-85b1-

f2be5b84f7f6?t=1520835177866 

 

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 

 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 

 

 

 



Piosenka Bocianek (sł. i muz. K. Gowik) 

1. Powróciły już 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. 

 

2. Już bociany widać w gniazdach 

przy polach i drogach. 

Już po łąkach chodzą sobie 

na swych długich nogach. 

Małe bocianki, psotne i ciekawe, 

już lądują z gniazda prosto w trawę! 

Ref.: A tu kle, kle, kle… 

 

3. Jak to dobrze, że wróciły takie miłe ptaki. 

Będą sobie zajadały żabki i ślimaki. 

Małe bocianki bardzo szybko rosną, 

tak jak wszystkie dzieci rosną wiosną! 

Ref.: A tu kle, kle, kle… 

 
https://lh6.googleusercontent.com/proxy/MCtV1FmBLENvXiRZQ8SkKL96aoxB3mpMZswjT_kdRy7y7iIswyo7yuB12oACX

X8P8lLd8tUS7wvdm-F7DTNtCvi8v0QCnmlXxc7AdhOnVE_ETVtF2XtlVh-IRy0jv8ATQ7gr3iqpq_2G 



Temat: Wielkanoc. 

Termin realizacji: 06-10.04.2020r. 

 
https://icelandnews.is/wp-content/uploads/2015/04/wielkanoc-1132x670.jpg 

 

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 

 

 

 



Wiersz E. Skarżyńskiej „Wielkanocny stół” 

  
Nasz stół wielkanocny 
haftowany w kwiaty. 
W borówkowej zieleni 

listeczków skrzydlatych 
lukrowana baba 

rozpycha się na nim 
a przy babie – 

mazurek w owoce przybrany. 
Palmy – pachną jak łąka 

w samym środku lata. 
Siada mama przy stole, 

a przy mamie – tata. 
I my. 

Wiosna na nas 
zza firanek zerka, 

a pstrokate pisanki 
chcą tańczyć oberka. 

Wpuścimy wiosnę, 
niech słońcem 

zabłyśnie nad stołem 
w wielkanocne świętowanie 

jak wiosna wesołe 

 
https://lokalnyrolnik.pl/blog/wp-content/uploads/2016/03/sniadanie.jpg 

https://lokalnyrolnik.pl/blog/wp-content/uploads/2016/03/sniadanie.jpg


 

Temat: Wiosna na wsi. 

Termin realizacji: 14-17.04.2020r. 

 
https://muzeum-radom.pl/img/uploads/org/_big/de65b1d4c2731db81caade0a74c0955c.jpg 

 

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. 

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… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Temat: Dbamy o przyrodę. 

Termin realizacji: 20-24.04.2020r. 

 
https://image.freepik.com/darmowe-wektory/ekologia-oczyszczanie-naszej-planety-recyklingu-zielony-koncepcji-energii-

koncepcji-zestaw-izolowane-ilustracji-wektorowych_1284-2728.jpg 
 

 

Cele główne: 

 

 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 

 realizacja programu Przedszkolnej Edukacji 

Antynikotynowej – Czyste powietrze wokół nas 
  

 



 
Wiersz J. Papuzińskiej Chora rzeka. 

 

Śniła się kotkowi rzeka, 

wielka rzeka pełna mleka… 

Tutaj płynie biała rzeka. 

Jak tu pusto! 

Drzewo uschło… 

Cicho tak – 

ani ptak, ani ważka, ani komar, ani pąk, 

ani gad, ani płaz, ani ślimak,  

ani żadna wodna roślina, 

ani leszcz, ani płoć, ani pstrąg, 

nikt nie żyje tutaj, 

bo rzeka jest zatruta. 

Straszy napis: „ZAKAZ KĄPIELI”. 

Mętny opar nad wodą się bieli.  

Chora rzeka nie narzeka, tylko czeka… 

 
https://www.szkolneblogi.pl/static/media/users/privat

e/szkoladlugie/64a81c38012c5dd2e6ebfb9d9e335204

1ae0263e.jpeg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiersz A. Widzowskiej Strażnicy 

przyrody  

 

Kuku, kuku! – echo niesie. 

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! 

 

 



 

Temat: Moja ojczyzna. 

Termin realizacji: 27.04-30.04.2020r. 
 

 

https://www.malyprzewodnik.pl/getattachment/44238553-e483-4436-a921-45a5b989c951/.aspx?width=652 

 

Cele główne: 

 

 podawanie nazwy swojej ojczyzny i jej stolicy 

 poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego 

 stosowanie zwrotów: jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce, 

mówimy po polsku itp. 

 wskazywanie Polski na mapie Europy; nazywanie państw – sąsiadów 

Polski. 

 poznanie baśni i legend Polskich  

 wyjaśnia znaczenie zwrotów: jesteśmy Polakami, jesteśmy 

Europejczykami 

 poznawanie nazw wybranych państw należących do Unii Europejskiej  

 rozróżnianie zbiorów równolicznych i zbiorów nierównolicznych 

 poznawanie i stosowanie różnych technik plastycznych, np.: batiku, 

kolażu 

https://www.malyprzewodnik.pl/getattachment/44238553-e483-4436-a921-45a5b989c951/.aspx?width=652


 

1.Ja jestem Polką, a ty Polakiem.  

Polska jest naszą ojczyzną.  

Kraj taki piękny, od Tatr aż po Bałtyk,  

nad Wisłą – rzeką błękitną.  

Ref.: Mieszkamy w pięknym kraju, w Polsce,  

a Polska leży w Europie,  

więc obok flagi biało-czerwonej  

flaga niebieska w gwiazdki złote.  

Kraj nasz jest w Unii Europejskiej,  

wspólnocie przyjacielskich krajów,  

gdzie wszyscy sobie pomagają,  

zawsze wzajemnie się wspierają.  

2. Zwiedzamy Polskę i inne kraje.  

Jak żyje się we wspólnocie?  

W zgodzie, jedności – na pewno bezpieczniej,  

i lepiej, łatwiej, owocniej.  

Ref.: Mieszkamy w pięknym kraju… 

 

 
https://sklep.odziez-robocza.com/images/polska_narodowa.jpg 

 

https://sklep.odziez-robocza.com/images/polska_narodowa.jpg


Opracowała: Monika Belka, Marta Gołaś

 


