
 

WIELKANOC 

 wysłuchamy opowiadania A. Borowieckiej „To, co ważne”; 

 poćwiczymy okazywanie emocji w konkretnych sytuacjach 

w trakcie zabawy parateatralnej „Pokaż uczucia”; 

 porozmawiamy o polskich zwyczajach wielkanocnych; 

 będziemy ćwiczyć fazy wdechu i wydechu w zabawie „Baranki”; 

 ułożymy „Wielkanocną układankę”; 

 będziemy rozwijać małą motorykę i koordynację wzrokowo-

ruchową podczas zabawy „Nakrywamy do stołu”, odtwarzając 

schemat ułożenia sztućców; 

 będziemy rozwijać naszą postawę badawczą podczas 

eksperymentu „Co kryje się w jajku?”; 

 podczas zabawy „Gdzie były schowane pisanki?” będziemy 

doskonalić naszą orientację w przestrzeni; 

 wykonamy pracę plastyczną „Kolorowa pisanka”; 

 będziemy rozwijać sprawność fizyczną w zabawach tj. „Uwaga, 

jajko!, „Zajączki do norek”, „Sprzątamy dom na święta”; 

 porozmawiamy o tym „Co to znaczy być dobrym nie tylko od 

święta” na podstawie wiersza „Jak dobrze” M. Strzałkowskiej; 

 nauczymy się piosenki „Hopla, hopla! 

 

 

 

 

 

W KWIETNIU 

U WRÓBELKÓW 

Ref. Hopla, hopla, raz i dwa 

skacze zając hopsasa! (4x) 

1. Wskoczył zając do kurnika, 

zebrał jajka do koszyka. 

Z nich pisanki zrobił sam 

i w ogródku schował nam. 

Ref. Hopla, hopla, raz i dwa 

skacze zając hopsasa! (2x) 

 

2. Już pisanki znaleźliśmy, 

były w trawie i wśród liści. 

Ozdobimy nimi dom, 

bo pisanki po to są. 

Ref. Hopla, hopla, raz i dwa 

skacze zając hopsasa! (4x) 



WIOSNA NA WSI 

 poznamy nazwy zwierząt żyjących na wsi oraz ich młodych, 

a także nazwy zwierzęcych domów; 

 będziemy rozwijać spostrzegawczość i małą motorykę podczas 

zabawy „Pracowite kurki”, oddzielając od siebie dwa rodzaje 

ziaren; 

 zagramy w głosowe memory „Zwierzęta gospodarskie”, gdzie 

będziemy rozpoznawać odgłosy zwierząt i dopasowywać je do 

obrazków; 

 ponaśladujemy odgłosy zwierząt, usprawniając nasz narząd 

mowy; 

 będziemy rozwijać naszą sprawność ruchową podczas wspólnych 

ćwiczeń według metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne; 

 wykonamy pracę techniczno-plastyczną „Kotek”; 

 będziemy rozwiązywać zagadki słowne o zwierzętach żyjących 

na wsi; 

 wysłuchamy bajki H. Ch. Andersena 

„Brzydkie kaczątko”; 

 ułożymy „Zwierzakowe sudoku”; 

 wykonamy dziecięcy masażyk „Gospodarskie 

zwierzęta”; 

 nauczymy się piosenki „Kaczuszki”. 

WRÓBELKI W KWIETNIU: 
 w ramach innowacji pedagogicznej  „Czarne charaktery też 

mają problemy, a my je wspólnie rozwiążemy” zastanowimy 

się „Kto zniszczył mój dom?” i porozmawiamy o przyczynach 

niewłaściwego zachowania Baby Jagi na podstawie bajki Jaś 

i Małgosia. Pochylimy się także nad zachowaniem wilka – 



„Jestem taki samotny w tym lesie” w bajce o Czerwonym 

Kapturku; 

 w ramach innowacji „Jedna rączka, druga rączka zakręcimy 

bączka” w dalszym ciągu będziemy rozwijać naszą sprawność 

manualną podczas zabaw z wykorzystaniem przedmiotów 

codziennego użytku; 

 w ramach innowacji „O co prosi Ziemia? – zabawy ekologiczne 

z bohaterami bajek” wykonamy pracę plastyczną prezentującą 

Maję i Gucia. 


