
Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo–dydaktyczne na KWIECIEŃ 

1. (04 - 08.04.2022) Wiosna na wsi  w pierwszym tygodniu kwietnia 

utrwalimy nazwy zwierząt z wiejskiego podwórka, zapoznamy się z pracą rolnika, 

utrwalimy nazwy i wygląd zwierząt wiejskich – dorosłych i młodych, będziemy 

zwracać uwagę na różnice w wyglądzie osobników – dorosłego i młodego. 

 

2. (11 - 15.04.2022) Wielkanoc w drugim tygodniu zapoznamy się  

z tradycjami wielkanocnymi, będziemy aranżować naszą salę przedszkolną 

przygotowując się do świąt wielkanocnych, poznamy tradycje malowania pisanek, 

wzbogacimy wiadomości na temat zwyczajów wielkanocnych. 

 

3. (19 - 22.04.2022) Dbamy o przyrodę w kolejnym tygodniu będziemy kształtować postawę proekologiczną, dowiemy się jak 

kształtować nasze nawyki ekologiczne, zadbamy także o środowisko poprzez nabycie wiadomości na temat ochrony przyrody, zamierzamy 

codziennie obserwować przyrodę. 22 kwietnia będziemy obchodzić Dzień Ziemi.  

 

4. (25 - 29.04.2022) Moja miejscowość, mój region  w ostatnim tygodniu kwietnia 

poznamy cechy charakterystyczne dla wsi i dla miasta, zwrócimy uwagę na architekturę 

naszego miasta, wzbogacimy wiadomości na temat wybranych miast  

w Polsce, przybliżymy wiadomości na temat polskich gór. Utrwalimy także symbole 

narodowe. 
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"KWIECIEŃ PLECIEŃ” 

 

Autor: nieznany 

 

Ach ten kwiecień, 

psotny kwiecień, 

różne figle płata w świecie. 

Raz przygrzeje mocno słońce, 

że jak w lecie jest gorąco. 

Innym razem śniegiem prószy, 

że aż wszystkim marzną uszy. 

Kwiecień - plecień, bo przeplata, 

trochę zimy, trochę lata. 

 

„PRZYSZŁA WIOSNA  

DO NIEDŹWIEDZIA” 

Ludowa melodia norweska 

Słowa: Anna Bernat 

 

1. Przyszła wiosna do niedźwiedzia: 

- zbudź się misiu, zbudź! 

Pogłaskała słonkiem, 

dzyń, dzyń leśnym dzwonkiem. 

Zbudź się misiu, zbudź się misiu, 

a on śpi i już! 

  

2. Przyszła wiosna do niedźwiedzia: 

- zbudź się misiu, zbudź. 

Burzą grała, grzmiała, 

gromem zahuczała. 

Zbudź się misiu, zbudź się misiu, 

a on śpi i już! 

  

3. Nadleciała pszczółka mała: 

- zbudź się misiu, zbudź. 

Bzyku, bzyk do ucha,  

widział kto leniucha! 

Ledwie pszczółka bzyk, bzyknęła 

niedźwiedź krzyknął - MIÓD! 

 

(670) Przyszła wiosna do niedźwiedzia - 

Rytmika u węża Patryka - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=dxJ_2SAXcDA
https://www.youtube.com/watch?v=dxJ_2SAXcDA

