
     Zadania dydaktyczno-wychowawcze 

realizowane w kwietniu 2021 

GRUPA SKRZATY 

Tematyka: 
1.Wielkanoc 
2.Chciałbym byd kosmonautą 
3.Łąka wiosną 
4.Dbamy o Ziemię 
5.Jestem Polakiem i Europejczykiem 

 

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze 

1. Poznanie tradycji świątecznych i zwyczajów związanych z Wielkanocą; 

2. Rozbudzenie chęci kultywowania zwyczajów i aktywnego włączania się w przygotowania do 

świąt; 

3. Udział dzieci w spotkaniach rodzinnych pod hasłem „Smaki i kolory”- wspólne posiłki; 

4. Samodzielne dekorowanie potraw zielonymi warzywami według własnego pomysłu; 

5. Wywołanie radosnego nastroju oczekiwania na Święta Wielkanocne; 

6. Udział dzieci w śniadaniu wielkanocnym – wspólne przygotowanie oraz spożywanie potraw i 

przysmaków wielkanocnych; 

7. Zapoznanie z charakterystycznymi elementami związanymi ze świętami Wielkanocnymi: 

palemki, pisanki, zajączek, kurczaczek, baranek; 

8. Kształtowanie wrażliwości estetycznej podczas podejmowania różnorodnych działao 

plastycznych; 

9. Wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodziną oraz uświadomienie znaczenia rodzinnych 

spotkao; 

10. Zakładanie tradycyjnej hodowli owsa, rzeżuchy oraz wdrażanie do systematycznego dbania 

o rośliny i obserwowania ich wzrostu; 

11. Kształtowanie postaw, zachowao i nawyków proekologicznych; 



12. Budzenie poczucia współodpowiedzialności i troski za stan środowiska naturalnego; 

13. Uświadomienie konieczności segregowania odpadów do odpowiednich pojemników 

i zmniejszania ich objętości; 

14. Zapoznanie z pracami wykonywanymi w ogrodzie wiosną; 

15. Poznanie pracy ogrodnika – czynności jakie wykonuje oraz narzędzi pracy; 

16. Poznanie etapów wzrostu rośliny; 

17. Rozpoznawanie i nazywanie koloru zielonego: poznanie zielonych owoców, warzyw, potraw, 

zwierząt; 

18. Zaprezentowanie się dzieci przed większą publicznością: śpiewanie piosenek, deklamacja 

wierszy w trakcie spotkao rodzinnych; 

19. Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt domowych i z wiejskiego podwórka; 

20. Rozumienie potrzeby opiekowania się zwierzętami; 

21. Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt żyjących na łące; 

22. Rozwijanie umiejętności słuchania tekstów literackich; 

23. Uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych; 

24. Podejmowanie różnych zadao plastycznych inicjowanych przez rodziców i nauczycieli; 

25. Doskonalenie zakresu samoobsługi w szatni i łazience; 

26. Przestrzeganie norm i zachowao regulujących współżycie  w grupie. 

 

 

 
„Wielkanocne kolory”- wierszyk do nauki  w kwietniu 

 
Na wielkanocnym stole 

kolor się miesza z kolorem. 
Śmieją się z każdej strony 

owsa wstążki zielone, 
bazie, srebrne jak deszczyk ... 

I co jeszcze ? 
Przy obrusie biała falbanka, 

złoty dzwonek baranka 
i tysiąc różnych kolorów 

na świątecznych pisankach ! 
 



 
Piosenka do nauki: KŁÓTNIA WIELKANOCNA 

muzyka i słowa U.Pakuła 
https://www.youtube.com/watch?v=TQtfzbZL_vw 

 
Posłuchajcie tylko ile było krzyku, 

gdy się pokłóciły zwierzęta w koszyku. 
Malutkie kurczątko, bielutki baranek, 

Brązowy zajączek i kilka pisanek. 
Ref. Kurczątko piszczy – pi, pi, pi, 

Baranek beczy – be, be, be, 
zajączek skacze – kic, kic, kic, 

pisanki wesoło śmieją się. 
Żółciutki kurczaczek macha skrzydełkami, 

jestem najpiękniejszy, żółty jak salami. 
Mam czerwony dziobek i czerwone nóżki, 

falujące piórka tak jak u kaczuszki. 
Ref..... 

Co ty opowiadasz – dziwi się baranek, 
jestem cały z cukru, mam cukrową mamę. 

Dzieci na mój widok bardzo się radują 
i z mojego grzbietu cukier oblizują 

Ref.... 
Brązowy zajączek śmieje się wesoło, 

jestem z czekolady – opowiada wkoło. 
Właśnie mnie najbardziej uwielbiają dzieci, 
już na sam mój widok dzieciom ślinka leci. 

Ref.... 
Dlaczego tak głośno kłócą się zwierzątka, 

dziwi się pisanka zielona jak łąka. 
Dziwią się pisanki żółte i czerwone, 

brązowe, różowe, szare, posrebrzone. 
Ref.... 

 

 


