
CO WYDARZY SIĘ  

U BIEDRONEK  

W  KWIETNIU? 

 

2 kwietnia, jak co roku przypada 

"Międzynarodowy Dzień Książki dla 

Dzieci", jak również „Światowy Dzień 

Świadomości Autyzmu”. Są to bardzo 

ważne wydarzenia nie tylko dla dzieci, ale 

również dla dorosłych.  

 

"...Przez odpowiednią literaturę dla dzieci kształtuje się 

przyszłego czytelnika, któremu toruje się drogę do 

wielkiej poezji, do literatury klasycznej..." 

Jan Brzechwa 

1. DBAMY  O  NASZĄ  ZIEMIĘ 
 pogłębia swoją wiedzę na temat spektrum 

autyzmu; 

 Zna i rozumie podstawowe zasady ochrony 

środowiska przyrodniczego; 

 Uświadamia sobie, że wszystko to, co jest 

potrzebne człowiekowi do życia czerpie z 

naturalnego środowiska; 

 Rozumie określenie ,, Święto Ziemi”; 

  Poznaje wielką i małą, pisaną i drukowaną literę 

Ł, ł; 

 Poznaje wielką i małą, pisana i drukowaną literę G, g; 

 Rozwija sprawność językową; 

 Kształtuje umiejętność dodawania i odejmowania na zbiorach 

zastępczych i w pamięci; 

 

 

 

 



,, Co to jest ekologia?” – wiersz W. Drabik 

 

Ekologia mądre słowo, a co znaczy – powiedz sowo? 

To nauka o zwierzakach, lasach, rzekach, ludziach, ptakach. 

Mówiąc krótko w paru zdaniach, wzajemnych powiązaniach 

Między nami , bo to wszystko to jest nasze środowisko. 

MASZ JE CHRONIĆ I SZANOWAĆ! – powiedziała mądra sowa… 

 

      

 

 

  

2. WIELKANOCNE  ZWYCZAJE  I  TRADYCJE 

 Poznaje symbole i polskie tradycje ludowe związane z obchodzeniem Świąt 

wielkanocnych;      

 Wypowiada się na  temat najbliższego otoczenia, rodziny i przygotowań do 

świąt; 

 Poznaje śmieszne i zabawne sytuacje, jako element tradycji i        zwyczajów 

wielkanocnych – śmigus – dyngus;                                                                                                

 Poznaje wielka i małą, pisaną i drukowaną literę Z, z;                                   

 Doskonali słuch fonematyczny ;                                                                  

  Kształtuje umiejętność dodawania i odejmowania po kilka, ustala ile jest; 

,, Wielkanocna piosenka” – wiersz M. Brykczyński 

Już baranek wita święta,                                                                                                                                                       

budzi wszystkich wcześnie rano,                                                                                                           

żeby każdy kto pamiętał,                                                                                                                      

kto przynosi nam Wielkanoc! 

Patrzy kurka z zającem,                                                                                                                     

a tu babki pachnące                                                                                                                               

i cukrowy baranek                                                                                                                                 

na świąteczny poranek. 

 

3. W  KRAINIE  MUZYKI 

 Poznaje, poprawnie nazywa i wskazuje różne instrumenty perkusyjne;                                                                                                        

 Potrafi zagrać na wybranych instrumentach perkusyjnych;                                        

 Poznaje pracę muzyka i dyrygenta;                                                                 

 Słucha muzyki klasycznej wybranych kompozytorów np.:                       

F. Chopin, A. Vivaldii;                                                                                         

 Poznaje wielką i małą, pisaną i drukowaną literę H, h;                            

 Doskonali analizę i syntezę sylabową, czyta wyrazy i zdania;                  

 Kształtuje odporność emocjonalną, podejmuje wysiłek intelektualny; 



 

,, Najlepszy instrument” – wiersz W. Próchniewicza 

 

Jest taki instrument na świecie,                                                                           

Dostępny nawet dla dzieci.                                                                               

Wygrywa wszystkie melodie                                                                           

Najładniej, najłagodniej.                                                                                        

Chodzi wraz z Toba wszędzie                                                                                   

już tak zawsze będzie.                                                                                            

Nawet za złota trzos                                                                                                

Nie zniknie – bo to TWÓJ GŁOS. 

 

W każdym bloku tematycznym będziemy rozwijać u dzieci kompetencje 

cyfrowe i językowe. Stosowane będą również alternatywne metody pracy, 

programy własne, innowacje: 

 „Mówię, liczę i rachuję, paluszkami i rączkami się posługuję”- Innowacja 

pedagogiczna z wykorzystaniem języka migowego w grupie sześciolatków – 

Innowacja własna; 

 „Pięknie mówię, recytuję, opowiadam i rymuję”- program rozwijający i 

poszerzający umiejętności dzieci, uwrażliwiający na posługiwanie się piękną, 

poprawną polszczyzną z elementami twórczości własnej – program własny; 

 Program wspierający rozwój społeczno-emocjonalny „Jestem dobrym kolegą, 

ale czy zawsze”- program własny; 

 Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała” 

 Akcja Czytelnicza „Czytające przedszkole” – zapraszamy chętnych rodziców 

do poczytania w grupie; 

 Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz; 

 Dziecięca matematyka prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej; 

 Program „Chronimy dzieci”; 

 Varsavianistyczna Szkoła –program warszawski 

 Wykorzystywanie metody Batii Strauss, Pedagogiki zabawy, ćwiczenia 

grafomotoryczne i inne; 

 
 

 

 


