
 

  

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE 

NA MIESIĄC KWIECIEŃ 2020r. 

GRUPA: MOTYLKI 

 

Tematyka kompleksowa: 

• Wiosenne powroty 

• Wielkanoc 

• Wiosna na wsi 

• Dbamy o przyrodę 

Cele ogólne: 

• rozwijanie mowy, 

• doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat, 

• wzbogacanie zasobu słownictwa, 

• poznawanie nazw ptaków, 

• utrwalanie ptasich cech na podstawie wilgi, 

• zapoznanie z wyglądem szpaka, 

• budzenie zainteresowania przyrodą, 

• rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej słów, 

• rozpoznawanie i nazywanie liter, 

• rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej, 

• dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, 

• układanie działań do podanych zadań, 

• rozwijanie sprawności manualnej, 

• rozwijanie umiejętności płynnego poruszania się w przestrzeni, 

• zachęcanie do robienia porządków w swoim otoczeniu, 

• poznawanie zwyczajów wielkanocnych, 

• poznawanie różnych technik ozdabiania pisanek, 

 

 



 

  

 

• zapoznanie z ciekawostkami na temat pisanek, 

• poznawanie budowy i właściwości jajka, 

• poznanie różnych możliwości wykorzystania jajka, 

• przygotowanie prostych potraw z jajek, 

• zapoznanie ze zwyczajem oblewania się wodą w lany poniedziałek, 

• rozwijanie umiejętności mierzenia, 

• mierzenie długości stopami, krokami, 

• rozwijanie umiejętności klasyfikowania, 

• poznawanie zwierząt z wiejskiego podwórka, 

• poznawanie produktów otrzymywanych od zwierząt z wiejskiego 

podwórka, 

• utrwalanie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka, 

• poznawanie narzędzi ogrodniczych potrzebnych na wsi i ich 

zastosowania, 

• rozwijanie szybkiej reakcji na ustalone sygnały, 

• rozwijanie sprawności fizycznej, 

• poznawanie nowych technik plastycznych, 

• kształtowanie postaw proekologicznych, 

• zachęcanie do segregowania śmieci, 

• zakładanie hodowli według instrukcji rysunkowej, 

• wyrabianie u dzieci opiekuńczego stosunku do roślin, 

• zachęcanie do dbania o swoje najbliższe środowisko, 

• wyrabianie poczucia współodpowiedzialności za przyrodę, 

• rozwijanie umiejętności wokalnych, 

• kształtowanie poczucia rytmu, 

• nauka nowych piosenek oraz ich utrwalanie, 

 



 

  

Piosenka pt. „Jaskółka, czyli ogłaszają ptaki wiosnę” 

Słowa: L. Gierwiałło, M. Bartkowicz 

Muzyka: M. Sart, R. Obcowski 

 

1.  Po czym można poznać, że nadchodzi wiosna? 

Po radosnych trelach, wesolutkich kląskach. 

I po tym, że zima do morza ruszyła, 

rzeką popłynęła, lody rozpuściła. 

 

Ref.  Ogłaszają ptaki wiosnę świergotami swymi, 

bo jaskółka kiedy jedna wiosny nam nie czyni. x2 

 

2.  Mała połoninka, kopciuszek radosny, 

pliszka siwa zwinna, to zwiastuny wiosny. 

Choć to małe ptaszki, wielką czynią zmianę, 

wiosnę pilotują, wyglądamy na nie. 

 

Ref.  Ogłaszają ptaki wiosnę świergotami swymi, 

bo jaskółka kiedy jedna wiosny nam nie czyni. x2 

 

3.  Kiedy z dachów kapie, coraz mniej sopelka, 

czas poznaje porę właśnie po kropelkach. 

Albo kiedy bałwan na myśl o sasankach 

topi się i zmienia w małego bałwanka. 

 

Ref.  Ogłaszają ptaki wiosnę świergotami swymi, 

bo jaskółka kiedy jedna wiosny nam nie czyni. x2 

 

4.  Żeby dostrzec wiosnę to niewielka sztuka, 

Koszałek Opałek jej się nie doszuka. 

A ty gdy uważnie przyjrzysz się przyrodzie 

to dostrzeżesz zmiany w lesie i w ogrodzie. 

 

Ref.  Ogłaszają ptaki wiosnę świergotami swymi, 

bo jaskółka kiedy jedna wiosny nam nie czyni. x2 



 

 

 

 

Wiersz pt. „Pisanki” 

Autor: K. Parnowska – Różecka 

 

Pisanki, pisanki, jajka malowane, 

nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek. 

Pisanki, pisanki, jajka kolorowe, 

na nich malowane bajki pisankowe.  

Na jednej kogucik, a na drugiej słońce, 

śmieją się z trzeciej laleczki tańczące. 

Na czwartej kwiatuszki, a na piątej gwiazdki, 

na każdej pisance piękne opowiastki.  

 


