
 

 

CO WYDARZY SIĘ U ŻABEK W KWIETNIU? 

 

1. Wielkanoc 

 

W pierwszym tygodniu będziemy rozmawiali o przygotowaniach do Świąt 

Wielkanocnych. Dzieci zapoznają się z kulturą polską, przez odkrywanie różnic 

między zwyczajami regionalnymi związanych z wielkanocnymi tradycjami: 

robieniem palmy, malowaniem jajek, przygotowaniem wielkanocnego 

koszyczka. Korzystając z własnych doświadczeń, narysują, jak przygotowują się 

do świąt i jak je spędzają. Wysłuchają Legendy o białym baranku, a także 

nauczą się piosenki Wielkanocne oznaki. Dowiedzą się o tym, co powinno 

znaleźć się na świątecznym stole i w wielkanocnym koszyku. Utrwalały zdobyte 

informacje dotyczące tradycyjnych potraw wielkanocnych, a także będą 

doskonaliły umiejętności zachowania się przy stole. Pomogą rodzicom 

udekorować stół świąteczny, rozkładać naczynia i sztućce. Usprawnią aparat 

artykulacyjny przez ćwiczenia wykonywane podczas słuchania opowiadania.  

  



2. Praca rolnika 

 

W kolejnym tygodniu dowiedzą się więcej na temat gospodarstwa wiejskiego. 

Dzieci poznają codzienną pracę rolnika oraz jej wpływ na życie ludzi 

wykonujących inne zawody. Dowiedzą się także, w jakim celu hoduje się 

zwierzęta, jak powstaje mleko i jakie produkty powstają z mleka, a także co to 

jest zboże i co się z niego produkuje. Przypomną sobie cykl rozwoju roślin, 

założą uprawę ziół. Rozbudzą zainteresowania techniczne, poznając maszyny 

wykorzystywane w gospodarstwie. Przedszkolaki kształtowały będą 

umiejętności matematyczne przez liczne zabawy z przeliczaniem na konkretach, 

zapisywanie działań arytmetycznych, segregowaniem i porównywaniem 

liczebności zbiorów. Utrwalą wiedzę o przemienności pór roku i ich cechach 

charakterystycznych.  

 

  



 

 

3. Dbamy o nasza planetę 

 

W trzecim tygodniu porozmawiamy o tym, w jaki sposób należy dbać o planetę. 

Poznamy znaczenie słów ekologia i ekologiczny. Utrwalimy informacje                                  

o sposobach segregowania śmieci w domu oraz w sortowni. Porozmawiamy 

również o odnawialnych i nieodnawialnych źródłach energii. Przeprowadzimy 

doświadczenia badawcze pokazujące, ile wody może nam uciec przez cieknący 

kran oraz w jaki sposób działa prosty filtr oczyszczający wodę. Utrwalimy zasady 

bezpieczeństwa, szczególnie te, które dotyczyły używania urządzeń 

elektrycznych. Nauczymy się rozpoznawać i kreślić po śladzie literę z oraz pisać 

ją samodzielnie w powiększonej liniaturze. Poznamy znak większości                                   

i mniejszości.  Chętne dzieci stworzą własne gry matematyczne np. sudoku. 

Nauczymy się piosenki M. Jeżowskiej „Moja planeta”.  

  



 

 

4. Tajemnice książek 

 

W ostatnim tygodniu kwietnia porozmawiamy o tym, jakie miejsce zajmują 

książki w naszym życiu, do czego służą, jakie informacje można w nich znaleźć. 

Dzieci poznają literę f, F, nauczą się ją pisać samodzielnie i po śladzie oraz 

układać jej kształt z fragmentów tkaniny. Stworzymy modele słów 

zawierających literę f oraz  będziemy doskonalić umiejętność określania głosek 

na początku, na końcu i w środku wybranych słów. Dzieci nauczą się na pamięć 

wiersza Wielki skarb, będą rozwiązywały wiele zagadek językowych. Na 

podstawie opowiadania Jak powstaje książka? dzieci poznają krótką historię 

papieru i książek.  

 


