
 
 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZE 

 NA MIESIĄC KWIECIEŃ 2022 DLA GRUPY DZIECI 5-6-LETNICH ,,KRASNOLUDKI'' 

 

 

TEMATY KOMPLEKSOWE 

TYDZIEŃ I-  Chciałbym być sportowcem-poznanie różnorodnych dyscyplin sportowych, 

rozwijanie sprawności fizycznej 

TYDZIEŃ II-  Cuda i dziwy- zapoznanie z pojęciami związanymi z kosmosem i Układem 

Słonecznym, poznanie zjawiska powstawania dnia i nocy 

TYDZIEŃ III- Wkrótce Wielkanoc- poznanie tradycji i obrzędów związanych z Wielkanocą, 

czerpanie radości z kultywowania tradycji 

TYDZIEŃ IV-Mali strażnicy przyrody- kształtowanie postawy proekologicznej, wdrażanie do 

dbania o najbliższą przyrodę, dostrzeganie jej piękna, zachęcanie do segregowania śmieci, 

oszczędzania wody, energii 

TYDZIEŃ V- Jestem Polakiem i Europejczykiem- utrwalenie symboli narodowych, kształtowanie 

postawy patriotycznej, zapoznanie z pojęciem Unii Europejskiej 

 

        ,,Już Wielkanoc'' 

Święta, święta Wielkanocne, 

Jak wesoło i 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 są święcone 

Jajka równo ułożone 

Śliczne pięknie malowane 

Różne wzory wymyślane 

Jest baranek z chorągiewką 

Żółty kurczaczek ze wstążeczką 

I barwinek jest zielony 

W świeże kwiatki ustrojony 

 



 



 

PIOSENKA ,,KOSZYCZEK 

DOBRYCH ŻYCZEŃ'' 

Siedzi biały cukrowy baranek w wielkanocnym koszyku 

a z barankiem gromada pisanek-dużo śmiechu i krzyku 

dwie kiełbaski pachnące są, sól i pieprz, by był pyszny smak 

dziwi się biały baranek :,, o ! kto to wszystko będzie jadł?'' 

         Mama tata siostra brat-każdy coś z koszyczka zjadł 

a to taki jest koszyczek pełen dobrych życzeń 

             gdy życzenia złożyć chcesz coś z koszyczka sobie bierz 

      i życz szczęścia pomyślności a na święta dużo gości 

Dawno temu prababcia tak samo koszyk przygotowała 

był baranek i dużo pisanek i kiełbasa niemała 

jak to dobrze już teraz wiem że koszyczek przemienia świat 

lecz babcia z dziadkiem dziwili się kto to wszystko będzie jadł 

 

Kiedyś ja przygotuje koszyczek aby spełniał życzenia 

od pisanek kolory pożyczę od baranka marzenia 

i tak zawsze już będzie wciąż że w koszyczku pyszności są 

a mamy i babcie i ciocie też z życzeniami dają go    

 


