
 

Treści programowe „Biedronki”- kwiecień 

 

Tydzień I: 06.-08. 04.2020 r- Wielkanoc 

 

 Utrwalanie, wzbogacanie wiadomości na temat zwyczajów i tradycji wielkanocnych- 

słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego „Wielkanocny koszyczek”; 

 Poszerzanie doświadczeń i wiadomości dotyczących tworzenia barw pochodnych-: zabawy 

badawcze „zabawa kolorami”; 

 Wzbogacanie doświadczeń plastycznych podczas wykonywania różnorodnych działań 

plastycznych- „Świąteczne dekoracje”; 

 Odkrywanie i utrwalanie litery j: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej; 

 Rozwijanie sprawności rachunkowych- Układanie zadań, wykonywanie działań 

matematycznych na konkretach; 

 Rozwijanie sprawności ruchowej- „Zabawa ruchowa z elementami toczenia- Jajko”. 

Tydzień II: 14-17.04.2020 r.- Wiosenne powroty 

 

 

 Wzbogacanie wiadomości na temat ptaków- „Co słychać, panie Bocianie?- słuchanie 

opowiadania M. Strękowskiej- Zaremby „Ptaki”; 

 Odkrywanie i utrwalanie litery f: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej; 

 Wyjaśnienie roli ptaków w życiu człowieka; 

 Ćwiczenie koncentracji i szybkiej reakcji na ustalone sygnały- zabawa ruchowa „Ptaszek do 

gniazda”; 

 Rozwijanie umiejętności posługiwania się (w celowo stworzonych sytuacjach) liczebnikami                

w aspektach kardynalnym i porządkowym- „Leśny koncert”- zabawy matematyczne; 

 Rozwijanie sprawności manualnej- „Album ptaków”. 



 

Tydzień III: 20.-24.04.2020 r.- Wiosna na wsi 

 

 Odkrywanie i utrwalanie litery ż: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej; 

 Rozwijanie mowy, wzbogacanie wiedzy  na temat zwierząt hodowanych na wsi- swobodne 

wypowiedzi dzieci na temat pobytu na wsi, wyszukiwanie   w książkach, czasopismach 

ilustracji, zdjęć  zwierząt z wiejskiego podwórka, dzielenie się wrażeniami na temat zwierząt 

wiejskich, słuchanie ciekawostek; 

 Rozwijanie słuchu fonematycznego- podział na sylaby (dzieci młodsze), wyodrębnianie głosek 

w nagłosie, śródgłosie, wygłosie; 

 Rozwijanie sprawności manualnej oraz orientacji przestrzennej- zabawa „Gdzie ukrył się 

kot?”, praca plastyczna „Zwierzęta z wiejskiej zagrody”; 

 Utrwalanie wiadomości o domach wybranych zwierząt; 

 Rozwijanie umiejętności poprawnej odmiany rzeczowników i układania zdrobnień oraz 

umiejętności układania rymów- Z wizytą na wsi- słuchanie opowiadania M. Strękowskiej- 

Zaremby „Kaczęta, prosięta…konięta?”; 

 Co nam dają zwierzęta?- zapoznanie ze znaczeniem zwierząt hodowlanych w życiu człowieka; 

 Zachęcanie do dbania o sprawność fizyczną- ćwiczenia gimnastyczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tydzień IV: 27-30.04.2020 r.-Dbamy o przyrodę 

 

 Kształtowanie świadomości ekologicznej- szukanie odpowiedzi na pytanie „Co zagraża 

przyrodzie?”; 

 Odkrywanie i utrwalanie litery h: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej; 

 Ćwiczenie pamięci, poznanie zasad poszanowania przyrody i zachęcanie do ich 

przestrzegania- wprowadzenie wiersza M. Buczkówny „Tylko jeden raz”; 

 Poznajemy rozwój żaby; 

 Zabawy umuzykalniające- zabawy przy piosence Piosenka Świat w naszych rękach; 

 Co nam daje las?- (rozmowa z dzieckiem)-poznawanie znaczenia drzew dla ludzi                                     

i środowiska; 

 „Segregujemy śmieci”- zabawy inspirowane opowiadaniem M. Strękowskiej- Zaremby 

„Kosz”, poznanie słów: ekolog, recykling; kształtowanie nawyków proekologicznych. 

 Rozwijanie sprawności manualnych i wyobraźni „Projekt torby ekologicznej”. 


