
Tematy   kompleksowe realizowane 

w miesiącu kwietniu 

 

1.Wielkanoc 
2. Wiosenne powroty 
3.Wiosna na wsi 
4.Dbamy o przyrodę 
 
 

Dziecko: 
 słucha z uwagą czytanego tekstu; 

     odpowiada na pytania dotyczące opowiadania lub wiersza;  

 aktywnie uczestniczy  w zabawach badawczych; 

     wykonuje układy ruchowe do piosenek, śpiewa piosenki; 

 przelicza liczmany, prawidłowo liczy na palcach; 

 poznaje tradycje wielkanocne; 

 wykonuje prace plastyczne, wycina  elementy według instrukcji; 

 sprawnie ustawia się w rzędzie, w parach, w szeregu; 

 rozpoznaje i nazywa ptaki przylatujące na wiosnę, określa cechy         

ptasie; 

 rozpoznaje i nazywa zwierzęta mieszkające na wsi; 

 wymienia sposoby ochrony przyrody; 

 rozwiązuje zagadki obrazkowe, dźwiękowe, tekstowe; 

 aktywnie uczestniczy  w zabawach ruchowych i ćwiczeniach          

gimnastycznych; 

 

 



 
 

Święta wielkanocne 
 

1. Skacze drogą zając,  
skacze pomalutku, 
przykucnął za płotem,  
hop, i już w ogródku.  
Kic, kic, kic, cichutko  
skrada się do domu, 
 każdemu zostawia  
prezent po kryjomu. 
 
Ref. Święta wielkanocne z jajkiem i zającem, 
            słoneczne, pachnące święta wielkanocne. 
 
2.  Idą chłopcy drogą, 
 idą pomalutku, 
 przykucnęli cicho,  
hop i już w ogródku. 
Naraz śmiech i wrzawa.  
”Śmigus  dyngus!” krzyczą 
i dziewczynki łapią, i wodą je chlapią 
 
Ref. Święta wielkanocne z jajkiem i zającem, 
            słoneczne, pachnące święta wielkanocne. 

. 
 

 



 

    

        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 (bis) 
  
2.     Przyleciał bociek,  
usiadł na błocie 
i do drugiego boćka klekoce 
Kle, kle, kle, kle,  
kle ,kle, kle ,kle ,kle 
Kle, kle, kle, kle,  
kle ,kle, kle ,kle (bis) 
  
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. 
 
 
 



 

„Na naszym podwórku” 
 

1. Na naszym podwórku z 
wierząt jest bez liku. 

Konik w stajni, mysz w spiżarni,  
a kurki – w kurniku. 
  
Ref.: „Ihaha!” – rży nasz konik. 
      „Me, me, me”, z kózką w chórku. 
      Dobrze nam tu razem na naszym podwórku. 
  
2. Na naszym podwórku 

jest bardzo wesoło. 
Kurku gdaczą, kaczki kwaczą,  
piesek biega w koło. 
  
Ref.: „Kwa, kwa, kwa” – kwacze kaczka. 
„Ko, ko, ko” – kurki w chórku. 
Bardzo nam wesoło na naszym podwórku. 
  
3. Na naszym podwórku  

zwierzęta się czubią. 
Kot mysz łapie, piesek chrapie, l 
ecz wszyscy się lubią. 
  
Ref.: „Hau, hau, hau” – piesek szczeka. 
      „Miau, miau, miau” – z kotkiem w chórku. 
      Wszyscy się lubimy na naszym podwórku. 
 
 
 

 



          „ Ekologiczne reggae”. 

1.Czysta ziemia, zdrowa woda, 

błękit nieba i przyroda 

to prawdziwe skarby nasze, 

gdy jest jasno, światło gaszę 

      Ref. Lubisz przyrodę – szanuj ją. 

     Ziemia to jest nasz wspólny dom. (bis)  

2.Sarna biegnie skrajem łąki, 

leci motyl do biedronki, 

piękny zapach lasu czuje… 

Śmieci w domu posortuje! 

       Ref.  Lubisz przyrodę – szanuj ją. 

      Ziemia to jest nasz wspólny dom. (bis) 

3.Jedźmy razem nad jeziora, 

lato to najlepsza pora! 

Czy wyrażasz na to zgodę? 

Ale najpierw – zakręć wodę! 

        Ref. Lubisz przyrodę – szanuj ją. 

 
 
 



 
Wiersz Iwony Róży Salach” Tyle... „ 

Motyle… A ile? Tyle! 
Tyle, że nikt ich nie zliczy, 
nawet ten, co długo ćwiczy. 

Jeden żółty jak kwiat na łące. 
Drugi biały 

jak chustka w twej rączce. 
Trzeci – czerwony 
jak w polu maki. 

A czwarty – 
nakrapiany taki. 

Motyle… A ile? Tyle! 
 

Wiersz Iwony Fabiszewskiej „Domy zwierząt” 
W chlewiku mieszka świnka, 

 korytko stoi tam, 
a w budzie siedzi piesek; 

 nie lubi, gdy jest sam. 
W kurniku kury gdaczą,  
nocą na grzędach śpią, 

a konie stoją w stajniach 
 i głośno czasem rżą. 

A krowy? Pewnie wiecie,  
obora to ich dom. 

Gdy wrócą już z pastwiska. 
 

Masażyk według Bożeny Formy 
W zgodzie z przyrodą -         rysujemy powoli całą dłonią koła,  
                                             zaczynając od środka pleców, 
żyją wszystkie dzieci          -     uderzamy delikatnie dłonie             
                                             na środku pleców i delikatnie naciskamy, 
dobry przykład dają  
w wyznaczonych miejscach   -      
                                                 uciskamy delikatnie ramiona. 
śmieci zostawiają 

 


