
 

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZO 

– DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC KWIECIEŃ 

1. Wiosenne powroty – poznawanie nazw ptaków, które powróciły do nas wczesną wiosną 

(skowronka, bociana, czajki szpaka). Zapoznanie z literką j, J małą i wielką, drukowaną               

i pisaną. Utrwalenie dodawania i odejmowania w zakresie 10. Układanie działań do podanych 

zadań. 

2. Wielkanoc – poznanie zwyczajów wielkanocnych, rozwijanie umiejętności dokonywania 

analizy i syntezy słów. Zapoznanie z literką f, F małą i wielką, drukowaną i pisaną. 

Poznawanie budowy i właściwości jajka. Zapoznanie ze zwyczajem oblewania się wodą w lany 

poniedziałek. Kształtowanie poczucia rytmu, rozwijanie sprawności manualnej. 

3. Wiosna na wsi – poznawanie zwierząt z wiejskiego podwórka. Zapoznanie z literką ż, Ż małą     

i wielką, drukowaną i pisaną.  rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej. Rozwijanie 

umiejętności mierzenia za pomocą stóp i kroków. Poznawanie produktów otrzymywanych od 

zwierząt z wiejskiego podwórka. Poznawanie nowych technik plastycznych. 

4. Dbamy o przyrodę – kształtowanie postaw proekologicznych. Zapoznanie z literką h, H małą    

i wielką, drukowaną i pisaną. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania i liczenia. Zachęcanie do 

segregowania śmieci. Wyrabianie poczucia współodpowiedzialności za przyrodę oraz o swoje 

najbliższe środowisko. 

 



 

 

WIERSZ „ Pisanka” 

 

Toczyła się drogą wesoła pisanka. 

Uciekła z koszyczka sobotniego ranka. 

Zobaczył ją zając za krzakiem schowany: 

- Dokąd się wybierasz? 

- Chcę wracać do mamy! 

 

- Kto jest twoją mamą, pasiasty cudaku? 

- To kura Pstrokatka od państwa Nowaków. 

Po cichu uciekłam dziś ze święconki, 

gdy Ania odkryła serwetkę z koronki. 

Tak dzielna pisanka długo się toczyła, 

aż wreszcie wieczorem do domu trafiła. 

 

- Dziecko moje drogie! - gdakała Pstrokatka. 

Chociaż była w paski, poznała ją matka. 

Kwoka swoje jajko czule ogrzewała 

i z matczyną troską paski oglądała. 

- Tylko czy na pewno wszystko jest w porządku? 

Ludzie nie zdążyli wsadzić cię do wrzątku?... 

 

Rano z tej pisanki wykluł się kurczaczek, 

zrzucił ze skorupką pasiasty kubraczek. 

Teraz żółty kurczak siedzący na stole, 

także Wielkanocy pięknym jest symbolem. 
 

 

PIOSENKA „ Wesoła pisanka” 

1. Ciasto pachnie na świątecznym obrusie, obrusie, 

wokół stołu się krzątają mamusie, mamusie. 

Wszyscy poważni są tego ranka, 

niech nas rozśmieszy wesoła pisanka. 

 

Ref: 

Święta, święta biją dzwony, każdy dzwon 

jak roztańczony, tańczy, tańczy każdy dzwon, 

bim bam bom, bim bam bom. 

 

2. Szynka mruga z okrągłego półmiska, półmiska, 

tatuś chętnie by z radości zagwizdał, zagwizdał. 

Wszyscy poważni są tego ranka, 

niech nas rozśmieszy wesoła pisanka. 

 

Ref: 

Święta, święta biją dzwony, każdy dzwon 

jak roztańczony, tańczy, tańczy każdy dzwon, 

bim bam bom, bim bam bom. 


