
Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc kwiecień 2022 w grupie Krasnale 

 

Co się dzieje w kosmosie - rozwijanie zainteresowań tematyką kosmosu, zapoznanie z nazwami planet 

Układu Słonecznego, stwarzanie okazji do nabywania wiedzy na drodze doświadczeń i zabawy                                                                                                                                                     

Wielkanoc - zapoznanie ze zwyczajami i tradycjami związanymi ze Świętami Wielkanocnymi, 

pogłębianie więzi rodzinnych poprzez wspólne przygotowywania Świąt, tworzenie atmosfery 

radosnego oczekiwania na czas spędzony w gronie najbliższych osób 

Dbamy o przyrodę - budowanie uczucia więzi z przyrodą, poczucia odpowiedzialności za działania na 

rzecz środowiska przyrodniczego, dostrzeganie potrzeby ochrony przyrody, rozwijanie zainteresowań 

przyrodniczych, rozwijanie ciekawości poznawczej 

Jestem Polakiem i Europejczykiem – budzenie zainteresowania dzieci własnym krajem – Polską, jako 

krajem, w którym mieszkamy oraz jako kraju, który należy do Europy; rozbudzanie poczucia 

przynależności narodowej,  kształtowanie właściwej postawy patriotycznej; utrwalanie znajomości 

wyglądu polskich symboli narodowych: godła, flagi, hymnu i barw narodowych Polski oraz poznanie 

niektórych symboli Unii Europejskiej 

 

 Piosenka do nauki                                                                       Wiersz do nauki 

                    Święta - biją dzwony                                                             Dbaj o swoje środowisko 

Ciasto pachnie na świątecznym obrusie, obrusie,                     Dbaj o swoje środowisko                                                                                    

wokół stołu się krzątają mamusie, mamusie.                            o las, rzekę i pastwisko.                                                                                       

Wszyscy poważni są tego ranka.                                               Pamiętają wszystkie dzieci                                                                                               

Niech nas rozśmieszy wesoła pisanka.                                      by  nie rzucać wkoło śmieci.                                                                                                         

 Ref.: Święta, święta, biją dzwony,                                                      Piękna łąka, czysta rzeka                                                                                                                                            

każdy dzwon jest roztańczony.                                                  to uciecha dla człowieka                                                                                          

Tańczy, tańczy każdy dzwon,                                                    a wesoły świergot ptaków                                                                                                          

bim-bam-bom, bim-bam-bom.                                                   cieszy serca przedszkolaków.                                                                               

Wszyscy jajka w różne wzorki malują, malują                                                                                                                                  

i koszyczki wielkanocne szykują, szykują.                                                                                                                           

Babcie ciasta pieką, mamusie gotują,                                                                                                                                   

dzieci wesołego dyngusa szykują.                                                                                                                                        

Ref.: Święta, święta, biją dzwony                                                                                                                                    

każdy dzwon jest roztańczony.                                                                                                                                           

Tańczy, tańczy każdy dzwon,                                                                                                                                                                

bim-bam-bom, bim-bam-bom.                                                                                                                                      

Zając worka na prezenty już szuka, już szuka                                                                                                                                      

i za chwalę do drzwi domu zapuka, zapuka.                                                                                                                                

A z prezentami, przyniesie życzenia,                                                                                                                                                 

niech nam się spełnią świąteczne marzenia. 

Ref.: Święta, święta, biją dzwony                                                                                                                                    

każdy dzwon jest roztańczony.                                                                                                                                           

Tańczy, tańczy każdy dzwon,                                                                                                                                                                

bim-bam-bom, bim-bam-bom.                                                                                                                                      


