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Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki 

Podczas tego tygodnia zajęcia i zabawy 

z dziećmi będą dotyczyły głównie 

zbliżających się Świąt Wielkanocy. 

Dzieci  poznają tradycje wielkanocne 

oraz wykonają wielkanocnego 

kurczaczka. Dzieci poznają piosenkę 

„Jajko” . Wysłuchają wiersza 

„Wielkanocny stół” E. Skarżyńskiej,  

Poznają różne techniki zdobienia jajek. 

Będą także uczestniczyły w ciekawych zabawach ruchowych o tematyce świąt wielkanocnych 

takich jak „Wielkanocne zajączki”, „Zanieś koszyczek”, „Turlam jajeczko”.  

Spróbują zasiać rzeżuchę i będą brały udział w ciekawym  doświadczeniu z jajkami. 

 

Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza 

W tym tygodniu dzieci będą uczestniczyły w 

rozmowie  na temat zdrowia, choroby, lekarzy. 

Dzieci poznają podstawowe akcesoria medyczne. 

Dowiedzą się jak należy dbać o zdrowie, czego 

należy unikać oraz jak można pomóc chorej 

osobie. Przypomną sobie  jak należy 

szczotkować zęby i dlaczego to takie ważne oraz 



pomalują Pana Ząbka. Wsłuchają wierszy „Chory kotek” S. Jachowicza oraz  „Grypa” 

M. Strzałkowskiej.  Będą także uczestniczyły w ciekawych zabawach ruchowych „Pajacyki”, 

„Lekarz i pacjent”, „Zanieś lekarstwo”.   

 

Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło. 

Dzieci w tym tygodniu poznają życie w 

środowisku wiejskim. Będą wymieniały, 

poznawały i naśladowały zwierzęta 

żyjące na wsi. Dzieci będą miały okazję 

ćwiczyć swoje zdolności manualne 

wykonując pracę plastyczną „Puchaty 

Baranek”. Wysłuchają wiersza „Co 

słychać na łące?” H. Bechlerowej. Będą także uczestniczyły w ciekawych zabawach 

ruchowych „Koguty i kury”, „Kurczątko”, „Skacząca kózka”.  

 

Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje! 

Na początku tego tygodnia dzieci wysłuchają wiersz 

„Kosz na śmieci” W. Broniewskiego z którego 

dowiedzą się jak ważne jest wyrzucanie śmieci do 

kosza. Dzieci dowiedzą się dlaczego segregacja 

śmieci jest ważna dla środowiska oraz jak należy je 

segregować , dzięki czemu będą kształtować nawyki 

dbania o czystość i porządek otoczenia a także 

szacunek dla środowiska naturalnego. Dla utrwalenia tych wiadomości pokolorują rysunki 

koszy na śmieci a także wykonają „Edkoludka” z odpadów.  

 Będą także uczestniczyły w ciekawych zabawach ruchowych „Slalom między śmieciami”, 

„Wyścig pudełek”, „Śmieciowe kręgle”.  

 


