
ZADANIA REALIZOWANE W KWIETNIU 

Gr IX 

  

 

 

 

https://www.decalsextremeonline.com/Tigger-Winnie-The-Pooh-Die-cut-

Vinyl-Decal-Sticker-4-Sizes-_p_135.html 
 

Tematy kompleksowe: 

1.Wiosenne powroty  

2.Wiosna na wsi 

3.Wielkanoc tuż tuż 

 

 

 



 

 

Temat kompleksowy: Wiosenne powroty 

Data realizacji: 01.04-12.04.2019 

 

https://dziennikbaltycki.pl/kiedy-pierwszy-dzien-wiosny-2019-pierwsze-oznaki-wiosny-2019-kiedy-poczatek-kalendarzowej-i-

astronomicznej-wiosny-20033019/ar/13918579 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne: 

 Wzbogacenie wiedzy o ptakach, 

 Rozwijanie koncentracji uwagi, 

 Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony 

temat, 

 Rozwijanie sprawności rąk, 

 Wzbudzanie zainteresowania muzyką poważną, 

 Rozwijanie poczucia rytmu, 

 Rozwijanie umiejętności liczenia, 



 

Piosenka „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. 

2. Przyleciał bociek usiadł na płocie 

I do drugiego boćka klecie. 

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

Kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle kle. 

 

Wiersz „Wiosenne powroty” B. Szelągowska 

Przyszła wiosna, a 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 gniazdo swe zakłada. 

Zaś kukułka swoje jajka niesie do sąsiada. 

Tyle ptaków powróciło do nas razem z wiosną! 

W dużych gniazdach, małych gniazdach niech pisklęta rosną! 

 



 

https://samequizy.pl/czy-rozpoznasz-wiosenne-ptaki/ 

Wyliczanka (sł. popularna zabawa) 

       Ene due rabe,  

Złapał Chińczyk żabę,  

A żaba Chińczyka,  

Co z tego wynika?  

Jabłko, gruszka czy pietruszka? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data realizacji: 15.04-19.04.2019 

Temat kompleksowy: „Wielkanoc tuż tuż” 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne: 

• Wzbogacenie wiadomości na temat Wielkanocy, 

• Poznanie tradycji i zwyczajów świątecznych, 

• Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, 

• Rozwijanie poczucia rytmu, inwencji twórczej; 

• Zapoznanie z wybranymi instrumentami muzycznymi; 

• Rozwijanie koncentracji uwagi, 

• Rozwijanie zainteresowania przyrodą, 

• Rozwijanie sprawności fizycznej. 

 

http://owwrzos.ta.pl/wielkanoc.html 

Piosenka „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. 

 

http://hurtownia.wojdrew.pl/pisanka-drewniana-p-109.html 

Wiersz „Wielkanoc” A. Widzowskiej 

Kurko, proszę znieś jajeczka, 

Śnieżnobiałe lub brązowe. 

Ja z nich zrobię na Wielkanoc 

Cud-pisanki kolorowe. 

 

 

 



Data realizacji: 23.04-30.04.2019 

Temat kompleksowy: „Zwierzęta na wsi” 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne: 

-Wzbogacanie wiedzy o zwierzętach żyjących na wsi. 

-Rozwijanie koncentracji uwagi. 

-Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat. 

-Rozwijanie sprawności rąk. 

-Poznanie produktów otrzymywanych od wybranych wiejskich zwierząt. 

-Rozwijanie umiejętności liczenia i porównywania liczebności zbiorów. 

-Poznawanie prawidłowej artykulacji głoski g. 

-Poznawanie młodych zwierząt z gospodarstwa wiejskiego. 

-Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

 

https://www.imperiumzabawek.pl/puzzle-15-el-maxi-zwierzeta-na-wsi-trefl-14275-p-9919.html 

 



 Piosenka „Wiosna na wsi” sł. i muz. B. Forma 

1.Kogut głośno pieje, 

Głodzi piękne pióra. 

-Ko, ko, jestem 

Woła pani kura. 

Ref.: Kukuryku, ko, ko, ko, 

Gę, gę, gę, kwa, kwa, kwa, 

mu, mu, iha, iha. 

Kto nam dziś śniadanie do? 

2.Na podwórku gęsi 

I małe kaczuszki 

Tup, tup przytupują, 

Mają puste brzuszki. 

 

 

Wiersz „Kurski trzy” 

sł. H.Rostworowski, mel. popularna 

Wyszły w pole kurki trzy i gęsiego sobie szły. 

Pierwsza z przodu, w środku druga, 

Trzecia z tyłu, oczkiem mruga. 

I tak sobie kurki trzy 

Raz, dwa, raz, dwa w pole szły! 

 

 



„Rolnik sam w dolinie” (piosenka popularna) 

Rolnik sam w dolinie, rolnik sam w dolinie. 

Hejże dzieci, hejże ha, rolnik sam w dolinie. 

Rolnik bierze żonę, rolnik bierze żonę, 

Hejże dzieci, hejże ha, rolnik bierze żonę. 

Żona bierze dziecko, żona bierze dziecko. 

Hejże dzieci, hejże ha, żona bierze dziecko. 

Dziecko bierze kotka, dziecko bierze kotka. 

Hejże dzieci, hejże ha, dziecko bierze kotka. 

Kotek bierze myszkę, kotek bierze myszkę. 

Hejże dzieci hejże ha, kotek bierze myszkę. 

Myszka bierze serek, myszka bierze serek. 

Hejże dzieci hejże ha, myszka bierze serek 

Ser zostaje w kole, bo nie umiał w szkole  

Tabliczki mnożenia ani podzielenia.    

 

 

  Opracowała: Sylwia Głuchowska 


