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Zadania realizowane w miesiącu Kwietniu 

Tematy kompleksowe: 

 "Wiosenny ogródek" 

 "Mali strażnicy przyrody” 

 "Poznajemy zawody" 

 "W świecie teatru" 

 
                           

https://stock.adobe.com 



Temat kompleksowy: "Wiosenny 

ogródek” 

Termin realizacji (03.04.-06.04.2018r.) 

 

Cele: 

 Doskonalenie umiejętności klasyfikowania  

 Nauka piosenki „Jestem sobie ogrodniczka” 

 Zwrócenie uwagi na zmiany jakie zachodzą 

wiosną 

 Rozpoznawanie i nazywanie narządzi 

niezbędnych do pracy w ogródku 

 

 

 

 

 

 

 



Piosenka 

„Jestem sobie ogrodniczka” 
muzyka: B. Kolago 

słowa: D. Gellner 

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: "Mali strażnicy 

przyrody” 

Termin realizacji (09.04.-13.04.2018r.) 

 

Cele: 

 Rozwijanie pozytywnego stosunku do świata 

przyrody - roślin i zwierząt 

 Stosowanie w życiu codziennym zasad 

ochrony przyrody  

 Poznanie wiersza pt. „Wiosenne kwiaty” 

 

 

 

 

 

 



WIERSZ „Wiosenne kwiaty” 

Autor: Anna Łada 

Przyszły do nas kwiaty w gości 

W swej wiosennej szacie, 

Popatrzcie uważnie, może je poznacie? 

Pierwszy to przebiśnieg biały. 

Drugi – to stokrotka, kwiatek bardzo mały, 

Trzeci jest jak złota łąka, 

To kaczeniec cały w pakach. 

Czwarty to krokus fioletowy, 

Piąty – tulipan purpurowy, 

I szósty – to żonkil w żółtym kolorze, 

Ten ostatni słoneczny kwiatek 

Do wazonu włożę.  

 
https://pl.depositphotos.co 



 

Temat kompleksowy: "Poznajemy zawody" 

Termin realizacji (16.04.-20.04.2018r.) 

 

Cele:  

 Poznanie zawodów 

 Doskonalenie percepcji słuchowej - zagadki 

słuchowe 

  Poznanie wiersza „Wszyscy dla wszystkich” 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wiersz „Wszyscy dla wszystkich” 

AUTOR: Julian Tuwim 

Murarz domy buduje, 

Krawiec szyje ubrania, 

Ale gdzieżby co uszył, 

Gdyby nie miał mieszkania? 

 

A i murarz by przecie 

Na robotę nie ruszył, 

Gdyby krawiec mu spodni 

I fartucha nie uszył. 

 

Piekarz musi mieć buty, 

Więc do szewca iść trzeba, 

No, a gdyby nie piekarz, 

Toby szewc nie miał chleba. 

 

Tak dla wspólnej korzyści 



I dla dobra wspólnego 

Wszyscy muszą pracować, 

Mój maleńki kolego. 

 
https://ru.123rf.com/ 

 

 

 

 

 



Temat kompleksowy: "W świecie teatru" 

Termin realizacji (23.04.-27.04.2018r.) 

 

Cele: 

 Oglądanie przedstawień teatralnych i 

filmów dla dzieci połączone z 

wyrażaniem własnych refleksji 

 Rozwijanie talentów artystycznych  

 Swobodne wyrażanie siebie poprzez 

śpiew, taniec, grę na instrumentach 

perkusyjnych 

 

 

 

 

 

 



PIOSENKA „Magiczne miejsce” 

Autor: Marek Majewski 

Teatr to jest widownia i scena. 

Niby nic magicznego w tym nie ma, 

aż do chwili, gdy nagle na scenie 

dziwne zacznie się przedstawienie. 

 

Ref. Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze, 

czarodziejskie jest to, na co patrzę. 

Gdy się tylko podnosi kurtyna, 

to od razu czar działać zaczyna. 
 

/  

                          

 

http://pspgrabow.szkolnastrona.pl 


