
CO WYDARZY SIĘ  

U SŁONECZEK 

W  KWIETNIU? 

POZNAMY  TRADYCJE LUDOWE ŚWIĄT  

WIELKANOCNYCH 

 

Wielkanoc - Bożena Forma 

Święta za pasem, 

 do pracy się bierzemy, 

 mazurki i baby smaczne upieczemy.  

 Pisanki, kraszanki 

 razem dziś robimy, 

 wszystkie kolorowe,  

 bardzo się cieszymy. 

Upiekliśmy z ciasta, 

 baranka, zajączka, pixabay 

 z posianej rzeżuchy będzie piękna łączka.  

W glinianym wazonie bazie i żonkile,  

a na nich z papieru kurczątka przemiłe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pixabay 



 

 

 

 

 

 

 

 
Pixabay 

 

 

„ Wielkanocny stół”- wiersz E. Skarżyńskiej do słuchania i rozmowy; 

 Wielkanocny stół Ewa Skarżyńska 

Nasz stół wielkanocny 

 haftowany w kwiaty. 

 W borówkowej zieleni 

 listeczków skrzydlatych, 

 lukrowana baba 

 rozpycha się na nim, 

 a przy babie –  

mazurek w owoce przybrany. 

 Palmy pachną jak łąka 

 w samym środku lata.  

Siada mama przy stole, 

A przy mamie tata. 

 I my. 

 Wiosna na nas  

zza firanek zerka, 

 a pstrokate pisanki 

 chcą tańczyć oberka. 

 Wpuśćmy wiosnę, 

 Niech słońcem  

zabłyśnie nad stołem  

w wielkanocne świętowanie, 

jak wiosna wesołe.                                                                                                          Pixabay 

 



 

POZNAMY  ZWIERZĘTA Z WIEJSKIEGO PODWÓRKA 

„Na wiejskim podwórku” Stanisław Kraszewski  

Na podwórko dumne matki prowadziły swoje dziatki: 
 Krowa – łaciate cielątko, 
 Koza – rogate koźlątko,  

Owca – kudłate jagniątko, 
 Świnka – różowe prosiątko, 

 Kurka – pierzaste kurczątko, 

 Gąska – puchate gąsiątko, 

 Kaczka – płetwiaste kaczątko, 

 Każda prowadzi swoje 

dzieciątko! 

 Wtem ujrzały pieska Burka, 

który urwał się ze sznurka. 

 Tak się bardzo przestraszyły, 

że aż dzieci pogubiły.  

Krowa – łaciate cielątko, 

 Koza – rogate koźlątko, 

 Owca – kudłate jagniątko, 

 Świnka – różowe prosiątko, 

 Kurka – pierzaste kurczątko, 

 Gąska – puchate gąsiątko, 

 Kaczka – płetwiaste kaczątko, 

 Każda zgubiła swoje dzieciątko! 

 Wtem gospodarz konną furką wjechał prosto na podwórko. 

 Zszedł czym prędzej ze swej furki, zamknął Burka do komórki. 

 Lamentują biedne mamy: „Co my teraz robić mamy?”. 

Wtem z kryjówek wyszły dziatki, 

odnalazły swoje matki:  

Krowę – łaciate cielątko, 

 Kozę – rogate koźlątko,  

Owcę – kudłate jagniątko,  



 Świnkę – różowe prosiątko, 

 Kurkę – pierzaste kurczątko, 

 Gąskę – puchate gąsiątko, 

 Kaczkę – płetwiaste kaczątko, 

 Znalazło mamę każde dzieciątko. 

 

 

KONIK- masażyk M. Bogdanowicz 

  

Biega źrebaczek po łące,    Opukujemy plecy końcami palców, 

wąchając pachnące kwiatki. 

Tu rosną stokrotki, maki,    poszczypujemy w różnych miejscach, 

a tu kolorowe bławatki. 

Podchodzi klacz, jego mama,     kroczymy palcami, 

nosem go lekko dotyka.     lekko naciskamy jednym palcem, 

Konik do mamy się śmieje   wykonujemy skoki dłońmi, 

i dalej po łące bryka. 

Potem wieczorem w stajence   głaszczemy plecy, 

do mamy tuli się blisko,    przytulamy się do dziecka, 

układa do snu na sianie, 

chrapie jak wielkie konisko.     naśladujemy chrapanie. 

 

 

 

 

 

 

 

22 kwietnia Dzień Ziemi 



 

 Czary mary to za mało, by się samo posprzątało 
 (fragment piosenki Orkiestra Dni Naszych”)  
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NIE ZATRUWAJMY ZIEMI, 

                                                               SEGREGUJMY ODPADY 

 

 

DBAMY O NASZĄ PLANETĘ 

 



W tym tygodniu poruszymy bardzo ważny temat, jakim jest ekologia. 

 Dzieci uświadomią sobie jakie zagrożenie stwarza smog dla życia ludzi i 

przyrody. Sprawdzimy również przy pomocy prostego eksperymentu, jakie 

powietrze mamy w domu, zagramy w kółko i krzyżyk z rodzicami, 

wykorzystując kolorowe nakrętki. Dużo radości sprawią dzieciom prace 

plastyczno- konstrukcyjne wykonane w domu: „ Wiatraczek” 

 oraz  „Eko-ludek”. Poza tym obejrzymy prezentację o zwierzętach 

zagrożonych wyginięciem. Przez cały tydzień będą dzieciom towarzyszyć 

piosenki o ekologii, wiersze i opowiadania, które zainspirują do 

podejmowania ciekawych rozmów  

 

1. Duszki, duszki”- piosenka do zabawy i nauki; 
Tekst piosenki 
1. Żyją w lesie małe duszki, 
które czyszczą leśne dróżki. 
Mają miotły i szufelki 
i do pracy zapał wielki. 
 
Ref. Duszki, duszki, duszki leśne 
wstają co dzień bardzo wcześnie 
i ziewając raz po raz 
zaczynają sprzątać las.  
 
2. Piorą liście, myją szyszki, 
aż dokoła wszystko błyszczy. 
Muchomorom piorą groszki, 
bo te duszki to czyścioszki. 
 
Ref. Duszki, duszki, duszki leśne... 
 
3. Gdy ktoś czasem w lesie śmieci, 
zaraz duszek za nim leci. pixabay 
Zaraz siada mu na ręce, 
grzecznie prosi: - Nie śmieć więcej! 
 
Ref. Duszki, duszki, duszki leśne.. 

 

 

 

 



TAJEMNICE KSIĄŻEK 

 

W tym tygodniu staramy się rozbudzić w dzieciach zainteresowania czytelnicze. 

Przedszkolaki dowiedzą się jak powstaje książka, jakie są rodzaje książek, 

porównają je ze sobą pod względem grubości, wysokości, a nawet wagi. Te 

umiejętności szacowania i prostego porównywania będą dzieciom pomocne w 

codziennym życiu. Celem rozmów będzie rozwinięcie umiejętności językowych 

dzieci poprzez budowanie dłuższych wypowiedzi, płynne i wyraźne 

wypowiadanie się. Ciekawym zadaniem będzie stworzenie własnej książki.    

 

 
 

 

 


