
Opracowała: Katarzyna Kaczmarczyk  

GRUPA IX PUCHATKI 

            KWIECIEŃ 

         www.geocaching.com 

 

Zadania realizowane w miesiącu Kwietniu 

Tematy kompleksowe: 

 "Muzyka jest wszędzie" 

 "Polska, mój dom” 

 "Wiosenna łąka" 

 "Święto rodziców” 

 

 
                            https://www.colourbox.com 

 



 

Temat kompleksowy:"Muzyka jest 

wszędzie” 

Termin realizacji (07.05.-11.05.2018r.) 

 

Cele: 

 Kształtowanie wrażliwości muzycznej 

 Poznanie instrumentów 

 Nauka i śpiew piosenek oraz wyrażanie ich 

ruchem 

 Wdrażanie do różnicowania dźwięków 

 

 

 

 

 

 



Gra muzyka 
Autor: B. Forma 

 

Gra muzyka, dana, dana, 

wszyscy tańczą już od rana. 

Pajacyki, misie, lale, 

dzisiaj bawią się wspaniale. 

 

Piłki równo podskakują,  

żołnierzyki przytupują. 

wszyscy robią duże koło, 

wszystkim bardzo jest wesoło 
 

 

 
https://hu.123rf.com/ 

 



Temat kompleksowy : 

"Polska, mój dom” 

Termin realizacji (14.05.-18.05.2018r.) 

 

Cele: 

 Kształtowanie poczucia tożsamości 

narodowej 

 Poznanie piosenki patriotycznej 

  Poznanie polskich symboli narodowych 

(mapa, godło, flaga); 

 Wyjaśnienie pojęcia „Ojczyzna” 

 

 

 

 

 



 

Piosnka ”Jestem Polakiem” 

Autor: Justyna Tomańska, Mariusz Totoszko 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajna i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ja i ty 

I ty 

 

Ciuchcia na dworcu czeka 

Dziś wszystkie dzieci pojada nią by poznać 

kraj 

Ciuchcia pomknie daleko 

I przygód wiele na pewno w drodze spotka 

nas 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajna i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 



Chcemy byś również kochał ja i ty 

I ty 

 

Pierwsze jest Zakopane 

Miejsce wspaniała 

Gdzie góry i górale są 

Kraków to miasto stare 

W nim piękny Wawel 

Obok Wawelu mieszkał smok 

 

 
http://kontrrewolucja.net 

 

 



Temat kompleksowy :"Wiosenna łąka" 

Termin realizacji (16.04.-20.04.2018r.) 

 

Cele:  

 

 Stwarzanie sytuacji sprzyjających 

aktywizowaniu mowy i myślenia. 

 Poznanie fauny łąki. 

 Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i 

pozytywnego stosunku do przyrody 

 Rozwijanie twórczej inwencji plastycznej 

    

https://pixabay.com 



Wiersz „Łąka” 

AUTOR: I. Salach 

 

Łąka tylu ma mieszkańców 

zwierząt, roślin kolorowych. 

Tu motylek, a tam pszczółka 

tutaj kwiatek – o różowy 

 

Z kopca wyszedł krecik mały 

obok niego idzie mrówka. 

Na rumianku w krasnej sukni  

przycupnęła boża krówka 

 

Nad tą łąką kolorową 

bal wydały dziś motyle. 

Zapraszają wszystkie dzieci  

więc zatańczmy z nimi chwilę 

 



 

Temat kompleksowy :"Święto rodziców" 

Termin realizacji (28.05.-01.06.2018r.) 

 

Cele: 

 Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez 

wspólne zabawy i spędzanie czasu; 

 Rozbudzanie aktywności dzieci; 

 Rozwijanie ekspresji słownej, ruchowej 

poprzez łączenie śpiewu z elementami 

ruchu; 

 Budzenie wiary w możliwości i 

umiejętności dzieci; 

 Budowanie poczucia przynależności do 

grupy; 

 

 



Wiersz„Cała łąka dla mamy i taty” 

Autor: B. Lewandowska 

 

Mamo! Tato! Chodźcie z nami! 

Damy Wam - łąkę. 

Z kwiatami, ze skowronkiem, ze słonkiem. 

Do wąchania, słuchania, patrzenia... 

 

A do łąki dodamy życzenia. 

Nawet gdy się zachmurzy na niebie, 

nawet gdy się kłopotów nazbiera, 

my uśmiechniemy się do siebie, 

zawsze, jak dziś, jak teraz! 

/                                                                     

                                                                              http://www.pspmazowszany.info 


