
Tematy kompleksowe 

w miesiącu kwietniu 

 
1. Wielkanoc.  

2. Wiosenne powroty. 

3. Wiosna na wsi. 

4. Dbamy o przyrodę. 

 

Cele operacyjne: 

Dziecko:  
• wie, co powinno się znaleźć w wielkanocnym koszyku; 

• poznaje symbole świąteczne; 

• wykorzystuje koła do wykonania pracy plastycznej; 

• rozwiązuje zagadki dotyczące świąt; 

• układa puzzle o tematyce świątecznej, 

• rozpoznaje i nazywa wybrane ptaki;  

• słucha z uwagą czytanego tekstu; 

• odpowiada na pytania dotyczące opowiadania; 

• słucha utworów muzyki poważnej i tworzy własne improwizacje ruchowe do 
muzyki poważnej ; 

• wyszukuje obrazki bociana wśród innych obrazków; 

• dolicza do podanej liczby elementów i odlicza od podanej liczby elementów (o 

jeden element więcej lub o jeden element mniej); 

•  układa chodniczek w kolorach wiosny; 

• wykonuje bociana z elementów; 

• rozwijanie mowy; 

• poznawanie młodych zwierząt z wiejskiego podwórka; 

• liczy elementy zbiorów; 

• naśladuje odgłosy zwierząt; 

• rozpoznaje zwierzęta wiejskie przedstawione na obrazkach; 

• wie, jak można chronić przyrodę i wie, jak segregować śmieci; 

• wskazuje i nazywa właściwe i niewłaściwe zachowania (w kontekście dbania o 
przyrodę); 

• tworzy kodeks przyjaciela przyrody; 

• poznaje otoczenie za pomocą zmysłu węchu; 

• wymienia wybrane prace wykonywane w ogrodzie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Piosenka 
 

 „ Zielona wiosna” 
 

1. Nad brzegiem rzeki żabki siedziały 

i coś do ucha sobie szeptały. 

Kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, 

kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum. 

 
2. Przyleciał bociek, usiadł na płocie 

i do drugiego boćka klekoce. 

Kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, 

kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle. 

 
3. Wszystko usłyszał mały wróbelek 

i przetłumaczył na ptasie trele. 

Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, 

ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir. 

Wiosna, wiosna, znów przyszła wiosna, 

wiosna, wiosna jest już wśród nas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Wiersz 

 

„Wiosenne powroty” 
B. Szelągowska 

 
 
 

Przyszła wiosna,  

a tuż za nią 

ptaki przyleciały. 

Teraz będą 

jak co roku 

gniazda zakładały. 

 

Bocian lubi 

patrzeć z góry – 

dom ma na topoli. 

Za to żuraw 

wśród mokradeł 

raczej mieszkać woli. 

 

A jaskółka 

gdzieś pod dachem 

gniazdko swe zakłada. 

Zaś kukułka 

swoje jajka 

niesie do sąsiada. 

 

Tyle ptaków powróciło 

do nas razem z wiosną! 

W dużych gniazdach, 

małych gniazdkach 

niech pisklęta rosną! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Wiersz 
 

„Wielkanocny stół” 
B. Szelągowska 

 
 

Nadeszła Wielkanoc. 
Czas wielkiej radości! 
Już stół wielkanocny 
czeka na swych gości. 

 
Pełno na nim potraw: 
kiełbaska i żurek, 
baba lukrowana, 
tuż obok mazurek… 

 
Dom pachnie czystością, 

porządki skończone. 
Czas na odpoczynek. 

Wszystko już zrobione! 
 

Święconka na stole, 
a spośród pisanek, 
jak każe tradycja, 
wystaje baranek! 

 
To czas na życzenia, 

na chwile radości 
i niech w naszych sercach 

miłość ciągle gości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Piosenka 
 

„Pisanki” 
 

1. Pisanki, kraszanki, 
piękne, kolorowe, 

czerwone, niebieskie, 
żółte i brązowe. 

 

Ref.: Święta, święta, święta, 
jajka malowane, 

każdy do koszyczka 
pisankę dostanie. 

 
2. Dziś na nich malują 

dzieci kogucika, 
który się wygrzewa 

w słoneczka promykach. 
 

Ref.: Święta… 
 

3. Na stole świątecznym 
kurczątka, baranki, 
na białym obrusie 
są nasze pisanki. 

Ref.: Święta… 

 

 

 



 

Piosenka 
 

„ Wiosna na wsi” 
 

 

1. Kogut głośno pieje, 
gładzi piękne pióra. 

– Ko, ko, jestem głodna – 
woła pani kura. 

 
Ref.: Kukuryku, ko, ko, ko, 
gę, gę, gę, kwa, kwa, kwa, 

mu, mu, iha, iha. 
Kto nam dziś śniadanie da? 

 
2. Na podwórku gęsi 

i małe kaczuszki 
tup, tup przytupują, 
mają puste brzuszki. 

 
Ref.: Kukuryku… 

 
3. Idzie pan gospodarz, 

ciężki worek niesie, 
szur, szur sypie ziarna, 

wszyscy głodni przecież. 
 

Ref.: Kukuryku… 
 

4. Z gospodarzem wiosna 
cichutko przybyła 
i pachnącą trawą 

łąkę ozdobiła. 
 

Ref.: Kukuryku… 
 

5. Pasą się owieczki, 
krowy i barany, 

jest już z nami wiosna, 
świat się cieszy cały. 

 
Ref.: Kukuryku… 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

Zabawa muzyczno-ruchowa 
 

„Rolnik sam w dolinie” 
 
 

Rolnik sam w dolinie, rolnik sam w dolinie. 

Hejże, hejże, hejże ha! 

Rolnik sam w dolinie. 

Rolnik bierze żonę, rolnik bierze żonę. 

Hejże, hejże, hejże ha! 

Rolnik bierze żonę. 

Żona bierze dziecko, żona bierze dziecko. 

Hejże, hejże, hejże ha! 

Żona bierze dziecko.  

Dziecko bierze nianię, dziecko bierze nianię. 

Hejże, hejże, hejże ha! 

Dziecko bierze nianię. 

Niania bierze myszkę, niania bierze myszkę. 

Hejże, hejże, hejże ha! 

Niania bierze myszkę. 

Myszka bierze serek, myszka bierze serek. 

Hejże, hejże, hejże ha! 

Myszka bierze serek. 

Ser zostaje w kole,  

bo nie umiał w szkole  

tabliczki mnożenia ani podzielenia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Piosenka 

„Piosenka ekologiczna” 
 

 

1. Dymią kominy wielkich fabryk, 

płynie brudna woda do rzek.  

Chcemy oddychać powietrzem czystym, 

czystą wodę mieć. 

 

Ref.: Czysta woda zdrowia doda 

– to każde dziecko wie. 

Czysta woda zdrowia doda 

– tobie, tobie i mnie. 

 

2. Smog już pokrywa niebo całe 

szarym dymem i szarą mgłą. 

W rzekach jest coraz mniej rybek. 

Kto to widział, kto? 

 

Ref.: Czysta woda... 


