
                               KWIECIEŃ U POZIOMEK 

1.Wielkanoc.  

 Poziomki dowiedzą się o zwyczajach wielkanocnych podczas słuchania 

wiersza Dominiki Góry,, Już niedługo Wielkanoc”. 
 

Już niedługo Wielkanoc (Dominika Góra) 

Wiosna w pełnej krasie, ciepło, jasno wszędzie,  

już niedługo w każdym domu świętowanie będzie 

 Rzeżucha wyrośnie i zakwitną bazie, 

 już niedługo będą święta, czekamy na razie. 

 Przykica zajączek, zabeczy baranek,  

kurczaki przyniosą kosz pełen pisanek.  

Zrobimy święconkę w tym właśnie koszyku 

 i do niego powkładamy pyszności bez liku. 

 Ale nim nadejdzie ta Wielkanoc wreszcie,  

palmy piękne, kolorowe trzeba zrobić jeszcze: 

 gałązki i bazie, kwiatki bibułowe,  

związać mocno i przyczepić wstążki kolorowe. 

 Dzieci wykonają pracę plastyczną ,,Króliczek”- 

będą rozwijać sprawność manualną, 

pomysłowość i poczucie estetyki. 

                                                                                                                           

 Podczas zabaw multimedialnych, będą 

rozwijać spostrzegawczość- będą szukały takich 

samych połówek jajka. 

  



 Będą rozwijać sprawność manualną podczas 

wykonywania pracy plastycznej ,,Stempelki z 

jajek” 

                                                                      

 

 

 Nauczą się piosenki ,,Piosenka o jajkach wielkanocnych” 

 Wysłuchają ,, Bajeczki wielkanocnej” A. Galicy.- będą rozwijać uważność 

i koncentrację podczas słuchania  tekstu. 

 W ramach edukacji matematycznej dzieci będą układać kształt pisanki, 

będą przeliczać, klasyfikować elementy. 

  2. OTO PRZYSZŁA WIOSNA.  

 Dzieci wysłuchają 

wiersza J. Brzechwy 

,,Nadejście wiosny” 

Naplotkowała sosna, 

że już się zbliża wiosna. 

Kret skrzywił się ponuro: 

„Przyjedzie pewnie furą”. 

Jeż się najeżył srodze: 

„Raczej na hulajnodze”. 

Wąż syknął: „Ja nie wierzę. 

Przyjedzie na rowerze”. 

Kos gwizdnął: „Wiem coś o tym. 

Przyleci samolotem”. 

„Skąd znowu - rzekła sroka - 

Ja jej nie spuszczam z oka 

I w zeszłym roku, w maju, 

 

„Nieprawda! Wiosna zwykle 

Przyjeżdża motocyklem!” 

„A ja wam to dowiodę, 

Że właśnie samochodem”. 

„Nieprawda, bo w karecie!” 

„W karecie? Cóż pan plecie? 

Oświadczyć mogę krótko, 

Przypłynie własną łódką”. 

A wiosna przyszło pieszo - 

Już kwiaty z nią się śpieszą, 

Już trawy przed nią rosną 

I szumią: „Witaj wiosno!”. 

 



Widziałam ją w tramwaju”. 

 

 Dzieci wykonają prace plastyczne,, Wiosna” i ,, Bocian”- rozwiną 

sprawność manualną, kreatywność, poczucie estetyki. 

 Dzieci obejrzą film edukacyjny ,,Oznaki wiosny”- poznają zwiastuny 

wiosny, utrwali nazwy pór roku,  

 Poziomeczki wysłuchają piosenki ,,Mała wiosna”  

 

Wiosno, wiosno 

nie zapomnij o nas 

każda trawka chce 

być już zielona. 

gdybyś zapomniała inną 

drogą poszła 

zima by została mroźna. 

 

3.Maszeruje wiosna 

a ptaki wokoło 

lecą i świergocą 

głośno i wesoło. 

Maszeruje wiosna w ręku 

trzyma kwiat gdy go 

w górę wznosi 

zielenieje świat ! 

 

 

 

 

 

 

1.Tam daleko gdzie wysoka sosna 

maszeruje drogą mała wiosna. 

Ma spódniczkę mini, sznurowane butki 

i jeden warkoczyk krótki. 

Ref. Maszeruje wiosna 

a ptaki wokoło 

lecą i świergocą 

głośno i wesoło. 

Maszeruje wiosna w ręku 

trzyma kwiat gdy go 

w górę wznosi 

zielenieje świat ! 

2.Nosi wiosna dżinsową kurteczkę, 

na ramieniu małą torebeczkę 

chętnie żuje gumę i robi balony 

a z nich każdy jest zielony. 

Ref. Maszeruje wiosna 

a ptaki wokoło 

lecą i świergocą 

głośno i wesoło. 

Maszeruje wiosna w ręku 

trzyma kwiat gdy go 

w górę wznosi 

zielenieje świat ! 

 



 

 

3.JAKA DZIŚ POGODA?       
 

 Poziomeczki wysłuchają wiersza „Pogoda” (autor Bożena Forma). 
 
O! Jak ciepło! Słońce świeci. 
Bawią się wesoło dzieci. 
Grają w piłkę i do wody 
chętnie skaczą dla ochłody. 
 
Nadciągnęła wielka chmura, 
czarna, gęsta i ponura. 
Wszędzie mokro wiatr powiewa, 
z parasolem chodzić trzeba. 
 
 

 Będą oglądać prognozę pogody, aby samodzielnie stworzyć kalendarz 
pogody i prowadzić obserwacje. 

 

  Wykonają pracę plastyczną techniką dowolną „Kwiecień plecień, bo 
przeplata - trochę zimy trochę lata” 

 

 Poznają piosenkę,, Kwiecień plecień” 
 

I. Idzie za kwietniem rowem zielonym 

pierwsza stokrotka w śniegu kwietniowym. 

na skrawku ciepła, na zimna brzeżku, 

kwiat przebiśniegu usiadł w dołeczku. / bis 

 

Ref: 

Kwiecień, plecień, bo przeplata. 

Trochę zimy, trochę lata. / bis 

 

II. Śniegiem sypnęło; czy kwiaty wschodzą 

na pożegnanie ostatnim mrozom? 

Uderza wiosna o skrzydła ptaków, 

śpiew się poturlał z góry po dachu.  /bis 



 

Ref: 

Kwiecień, plecień, bo przeplata. 

Trochę zimy, trochę lata. / bis 

4.ODKRYWAMY ŚWIAT.                     

 

 Dzieci obejrzą bajkę,, Detektyw Łodyga”- dowiedzą się na czym polega 

praca detektywa. Film może być również inspiracją do dalszych poszukiwań. 

 Dzieci będą rozwiązywać zagadki. 

 
Powiem szczerze, że najbardziej lubię jeździć na swoim…( rowerze) 

Pędzi przez tunel, pędzi po torze. Lubię się nią bawić o każdej porze.( kolejka) 

Skacze jak kangurek, toczy się po trawie. Rzucam ją i kopię, świetnie się z nią bawię.( piłka) 

Pędzę, pędzę, hulaj dusza! Aż mnie boli noga. Całe szczęście, że jest ze mną moja… 

( hulajnoga) 

 

 Posłuchają piosenki ,,Piosenka młodych odkrywców”. 

 Poziomeczki będą prowadzić obserwacje przez okno w ,,Magicznych 

okularach”- dzieci obserwują przez okno różne rzeczy: okrągłe, prostokątne, 

kwadratowe, trójkątne. Nazywają rzeczy - poznają kształt prostokąta, 

kwadratu, koła, trójkąta. 

 

 Namalują obraz z ,,Magicznych okularów”- będą rozwijać zdolności 

manualne i  kreatywność. 

 
 


