
Kwiecień w grupie Sówek 
 

Choć spędzamy go w domu to nie nudzi się nikomu! 
 

Przygotowania do świąt 
 
W tym tygodniu: 

 wysłuchamy opowiadania M. Kownackiej ,,O dziadołach z kurzu, co siedzą pod komodą i 
trzęsą burą brodą.  Zwrócimy uwagę na to,  jak czynności dnia codziennego wykonywane 
były dawniej, a jak dziś. 

 kształtujemy samodzielność  i poczucie sprawstwa poprzez włączanie dzieci do 
wspólnych domowych porządków. Rozwijamy u dzieci odpowiedzialność za wspólne 
dobro i przynależność do grupy społecznej jaką jest rodzina.  

 weźmiemy udział a w zabawie  paluszkowej ,,Domowe porządki” do wiersza M. 
Barańskiej.  

 kształtujemy codzienne nawyki higieniczne (mycie rak  po zabawie, przed posiłkiem, po 
korzystaniu z toalety). Przypomnienie zasad prawidłowego mycia rąk. 

 nauczymy się piosenek :,,O myciu rąk” i  ,,O sprzątaniu domu ‘’ 

 wprowadzimy  dzieci w tradycje wykonywania palm wielkanocnych. Wyjaśnienie słowa 
,,tradycja” na przykładzie rodzinnych tradycji znanych dziecku z domu. 

 weźmiemy udział w zabawie ruchowej,, Wyścigi zajączków” 

 wysiejemy  nasiona rzeżuchy przygotowując dekorację Wielkanocnego stołu 

 wykonamy pracę plastyczną  pt. ,,Wielkanocna palemka”    

 wysłuchamy wiersza B. Formy ,,Wielkanoc” Porozmawiamy na temat tego, z czym kojarzą 
się święta, i jak dzieci mogą pomóc w świątecznych przygotowaniach  

 wykonamy ćwiczenia językowe dzieląc wyrazy  na sylaby. Wyklaskiwanie sylab w 
wyrazach. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wielkanocne tradycje 
 
W tym tygodniu: 

 weźmiemy udział w zabawie matematycznej,, Pisanki” do wiersza K .Bayer ,, Pisanki” 

 będziemy ćwiczyć język podczas zabawy logopedycznej ,,Wielkanocny zajączek” 

 zaspokoimy potrzebę ruchu podczas zabawa ruchowej ,,Zajączki”  

 wysłuchamy wiersza ,,Cukrowy baranek”  E. Szelburg-Zarembiny i omówimy wygląd 
cukrowego baranka 



 urządzimy wyścigi z styropianowym jajkiem na łyżce 

 wykonamy pracę plastyczną ,, Wielkanocna pisanka”  

 rozwiążemy świąteczne zagadki 

 wysłuchamy wiersza  ,, Wielkanocny koszyczek” i porozmawiamy  na temat 
wielkanocnych zwyczajów. 

 wykonamy pracę plastyczną,, Wielkanocny koszyczek”  

 wykonamy wspólnie z rodzicami wielkanocną babkę. 

 poznamy piosenki o tematyce wielkanocnej ,,Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne”,  
,,Znaki Wielkanocy’’,  ,,Śmigus -dyngus” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na wiejskim podwórku 
W tym tygodniu: 

 ,,wybierzemy się” na wieś i poznamy rodzinki zwierząt, które zamieszkują wiejskie 
podwórko. 

 poznamy krowę, klacz, owieczkę, źrebię, jagniątko, barana i wiele innych  zwierząt. 
Zastanowimy się kto jest mamą , tatą,  a kto dzieckiem na wiejskim podwórku 

 zapoznamy się z prawdziwymi odgłosami zwierząt zamieszkujących gospodarstwo i 
spróbujemy je naśladować 

 będziemy ćwiczyć spostrzegawczość szukając różnic na obrazkach 

 wysłuchamy wiersza J. Brzechwy ,,Kwoka” i porozmawiamy o zasadach kulturalnego 
zachowania 

 będziemy czerpać radość podczas zabawy ruchowej ,,Koniki” 

 poznamy piosenkę pt. ,, Krówka muu” 

 dowiemy się co dają nam wiejskie zwierzęta 

 spróbujemy  ,,wydoić krowę” 

 wykonamy pracę plastyczną pt.,, Zwierzę z wiejskiego podwórka” 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wszędzie wiosna!!! 
W tym tygodniu: 

 wybierzemy się na wirtualny spacer do kwitnącego sadu 

 wysłuchamy wiersza M. Konopnickiej ,,Jabłoneczka” i zastanowimy się co wyrośnie z 
kwiatów na jabłoni ? 

 wykonamy pracę plastyczną pt. ,,Kwiat jabłoni” 

 poznamy mieszkańców wiosennej łąki: pszczołę, biedronkę, motyla, bąka, żabkę, bociana 
podczas zabawy ortofonicznej do wiersza ,, Koncert na łące” 

 będziemy tańczyć do utworu - N. Rimskiego Korsakowa  ,,Lot trzmiela” 

 zilustrujemy ruchem wiersz  K. Sąsiadka,, Biedronka” ćwicząc przy tym nasze paluszki. 

 wysłuchamy piosenki pt. ,, Pachnąca wiosna” 

 założymy wiosenny mini ogródek w naszym domu-posadzimy cebulki w doniczce lub 
skrzynce na oknie lub na balkonie 

 wykonamy prace plastyczną pt. ,,Wiosenna łąka” 
  


