
ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE 

NA MIESIĄC KWIECIEŃ W GRUPIE BIEDRONKI  

 
 

Tematy kompleksowe: 
 
 
Tydzień I - Kto obroni słonia?- zapoznanie z ciekawostkami ze świata zwierząt, reagowanie 

na ustalone sygnały,  utrwalenie  pojęć: ssaki,  gady, płazy, ryby, ptaki.  odkrywanie 

różnorodności umaszczenia zwierząt, poznanie znaczenia kolorów w  świecie zwierząt, 

zapoznanie              z wybranym gatunkiem będącym pod ochroną, uświadomienie problemu 

wymierania kolejnych gatunków zwierząt. 

 

Tydzień II- Jakie wzory i kolory są lubiane przez pisanki?- zapoznanie z wybranymi 

modelami monet i banknotów, zapoznanie z pojęciem pieniądza, rozwijanie ekspresji 

twórczej, poznawanie zasad kulturalnego zachowywania się przy stole, poznawanie różnych 

sposobów ozdabiania jaj na Wielkanoc, rozwijanie mowy, rozwijanie myślenia przyczynowo- 

skutkowego. 

 

Tydzień III - Jak być eko ?- rozwijanie mowy, zapoznanie z zasadami segregowania 

odpadów, zapoznanie ze sposobami mierzenia długości, ćwiczenie umiejętności 

porównywania długości, rozwijanie poczucia współodpowiedzialności za przyrodę, poznanie 

praktyk ekologicznych, poszukiwanie sposobów na popularyzowanie wiedzy ekologicznej. 

 

Tydzień IV - Kto wymyślił naszą flagę?- utrwalenie polskich symboli narodowych, 

kształtowanie poczucia szacunku do symboli narodowych, zapoznanie ze związkiem państw 

europejskich – Unią Europejską, rozwijanie postawy patriotycznej. 
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PIOSENKA MIESIĄCA 

Piosenka wielkanocna 

Są takie święta raz do roku, 
co budzą życie, budzą czas. 
Wszystko rozkwita w słońca blasku 
i wielka miłość rośnie w nas. 
Miłość do ludzi, do przyrody, 
w zielone każdy z wiosną gra. 
Już zima poszła spać za morza, 
a w naszych sercach radość trwa. 

ref. Kolorowe pisanki 
przez dzieci malowane, 

pierwsze bazie, pierwiosnki, 
wartki z wiosną nurt rzek. 

Białe z cukru baranki 
jak zaczarowane, 

małe, żółte kurczątka, 
zniknął cały już śnieg. 

W piecu rosną sękacze, 
baby wielkanocne, 

i mazurek lśni lukrem, 
Spójrzcie tam – pierwszy liść! 

Według starej recepty 
babcia barszcz ugotuje. 
Przyjdzie cała rodzina, 
mamy święta już dziś. 

 
Czas ciepłe kurtki w szafie schować 
i  naftaliny ukryć świat. 
W szufladzie zaśnie czapka zimowa, 
narty i sanki pójdą spać. 
Bocian powrócił na swe gniazdo, 
już leśnych kwiatów czujesz woń. 
A słońce świeci mocno, jasno 
i żabi rechot słychać z łąk. 

ref. Kolorowe pisanki……….. 
 
 
 

 



 

WIERSZYK MIESIĄCA 

„Już Wielkanoc”. 

Święta, Święta Wielkanocne, 
jak wesoło, jak radośnie. 

Już słoneczko mocno grzeje, 
miły wiatr wokoło wieje. 

Rośnie trawa na trawniku, 
żółty żonkil w wazoniku. 

Na podwórku słychać dzieci, 
ach, jak dobrze, że już kwiecień. 

 

A w koszyczku, na święcone  
jajka równo ułożone. 

Śliczne, pięknie malowane, 
różne wzory wymyślone. 

Jest baranek z chorągiewką, 
żółty kurczaczek ze wstążeczką. 

I barwinek jest zielony 
w świeże kwiatki ustrojony. 

  


