
Realizacja treści programowych w miesiącu kwietniu. 

Tematy kompleksowe. 

1. Chciałbym być kosmonautą.          

  
2. Wielkanoc. 

  
3. Dbamy o Ziemię. 

             
4. Polska i Europa. 

                           

Cele operacyjne. 

>Dz. słucha tekstu opowiadania i wypowiada się na temat treści opowiadania. Tworzy liczbę 
mnogą od podanych słów. 
>Dz. powtarza treść wiersza ćwicząc swoją pamięć. 
>Dz. reaguje na sygnał, naśladuje czynności ruchem, aktywnie uczestniczy w zabawie 
ruchowej. Stosuje zasady bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych. Czerpie radość                                    
z aktywności ruchowej. 
>Dz. koloruje rysunek, wyraża swoje pomysły w ekspresji plastycznej. 
>Dz. układa obrazek w całość, ogląda widokówki, nazywa ich elementy. 
>Dz. wypowiada się na temat UFO, wie co to jest kosmos, ekologia. Zna i wymienia wybrane 
zwyczaje wielkanocne. wie, co powinno znaleźć się w koszyczku wielkanocnym. Nazywa 
miejsca, gdzie żyją zwierzęta. Rozumie komu potrzebna jest woda. Rozpoznaje i nazywa 
różne odgłosy związane ze środowiskiem naturalnym. Wskazuje źródła zanieczyszczenia 
powietrza. Podaje nazwę swojej miejscowości. Prawidłowo rozpoznaje symbole narodowe, 
wie, że jest mieszkańcem Polski i Europy. Zna nazwę stolicy naszego kraju. 
>Dz. powtarza układ rytmiczny, układa sylwety według wielkości, liczy w zakresie czterech. 
Prawidłowo stosuje wyrazy: na, pod, obok, za. Wie, kiedy jest dzień, a kiedy – noc. Segreguje 
obrazki według kryterium. 



>Dz. wskazuje różnice między obrazkami. 
>Dz. formułuje wnioski, wie z czego składa się jajko. 
>Dz. ilustruje piosenkę ruchem, uczestniczy w śpiewie zbiorowym i indywidualnym. Tańczy 
przy piosence. Porusza się przy smutnej i wesołej melodii. 
>Dz. wskazuje odpowiednie obrazki zgodnie z kolejnością zdarzeń. Układa obrazki zgodnie z 
następstwem czasowym. 
>Dz. wciela się w rolę smutnego drzewa i wesołego drzewa, wykonuje magiczne ruch 
>Dz. potrafi współdziałać w grupie.  Cierpliwie czeka na swoją kolej możności uczestnictwa w 
zabawie. 

W minionym miesiącu poznaliśmy wiersze. 
Jaskółeczka. 

Jaskółeczka czarno- biała 

Z ciepłych krajów przyleciała. 

Krąży sobie nad domami 

Pewnie się pobawi z nami. 

 

„Wiosna” D. Wawiłow 

Idzie wiosna poświecie 

Piszą o niej w gazecie. 

Ma zziębnięte paluszki 

i we włosach kwiatuszki. 

Biega boso po trawie 

Trzyma ptaszki w rękawie. 
 
Teksty piosenek. 
Zbudź się misiu. 

Przyszła wiosna do niedźwiedzia: 

zbudź się, misiu, zbudź. 

Pogłaskała słonkiem, 

dzyń, dzyń leśnym dzwonkiem, 

zbudź się, misiu, zbudź się, misiu- 

a on śpi i już! 

 Przyszła wiosna do niedźwiedzia: 

zbudź się, misiu, zbudź. 

Burzą grała, grzmiała, 

gromem zahuczała, 

zbudź się, misiu zbudź, zbudź się, misiu- 

a on śpi i już! 

 Nadleciała pszczółka mała: 

zbudź się, misiu, zbudź. 

Bzyku bzyk do ucha, 

widział kto leniucha?! 



Ledwie pszczółka bzy, bzyknęła, 

niedźwiedź krzyknął: m i ó d! 

Leci marzec . 

Leci marzec wiosny szuka, 

znaleźć wiosnę wielka sztuka . 

Ref: Woda z dachu kap, kap, kap 

złap wiosenkę, marcu złap. 

Woda z dachu kap, kap, kap, 

złap wiosenkę, złap. 

           Bo choć słońce już przypieka, 

           Wiosna, wiosna z przyjściem zwleka. 

 

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei 
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, 
a także kolorowych spotkań 
z budzącą się do życia przyrodą 

                                                Życzy personel grupy I 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


