
 KWIECIEŃ  
U CHOCHLIKÓW 

 

 Miesiąc  kwiecień  
rozpoczęliśmy tematyką świąteczną.  
Rozmawialiśmy   
o tradycjach i przygotowaniach 
jakie wiążą się z nimi. 
Przygotowywaliśmy też świąteczne 
dekoracje na stół z bibuły i papieru 
oraz malowaliśmy pisanki, które 
wcześniej lepiliśmy z masy solnej. 
Znakomicie poradziliśmy sobie  

z zadaniem mającym na celu dobranie 
w pary identycznych pisanek, ozdobionych przeróżnymi wzorami: figurami 
geometrycznymi, paskami oraz różnego rodzaju liniami -  przy okazji 
utrwalaliśmy nazwy poszczególnych kolorów. Pani wyjaśniła nam różnicę 
między pisanką a kraszanką – dzięki temu już wiemy, że jajko ufarbowane 
na jeden kolor, bez żadnych wzorków jest właśnie 
kraszanką:) 
Skoro była mowa o Wielkanocy, nie mogło też 
zabraknąć postaci zajączka, dlatego podczas 
zajęć muzycznych braliśmy udział  
w zbiorowym rozpakowywaniu pozostawionej przez 
niego paczuszki.  Trzeba było jednak zrobić to w 
odpowiedni sposób, czyli podczas siedzenia w 
kręgu podawać sobie kolejno zawiniątko i na pauzę 
w muzyce osoba, która akurat trzymała prezent, 
odpakowywała jedną warstwę wierzchnią.  
Z ogromną ciekawością czekaliśmy na to, co 
ukazało się w końcu naszym oczom: pyszne 
cukierki:) (które zaraz ze smakiem spałaszowaliśmy). 
  W kwietniu pogoda nam dopisywała, więc często wychodziliśmy na 
spacery. Obserwowaliśmy, jak pięknie rozkwitają kwiaty w ogrodach, jak 
wszystko wokół nas zaczyna się zielenić i budzić do życia. Słuchaliśmy 
cudownego śpiewu ptaków i podziwialiśmy wiewiórki hasające po gałęziach 
drzew. Nasze wędrówki zainspirowały nas do zabawy w formie opowieści 



ruchowej – każdy Chochlik wyobraził 
sobie, że jest ogrodnikiem, który ma 
mnóstwo pracy przy porządkowaniu 
swojego ogródka  
i podczas opowiadania pani 
naśladowaliśmy przeróżne czynności – ta 

zabawa tak bardzo nam się 
spodobała, że bawiliśmy się 
w nią często, sami 
wymyślając kolejne prace:) 
 Chętnie 
rozwiązywaliśmy zagadki 
dźwiękowe, których 
słuchaliśmy z płyty. W miarę 
szybko udało nam się 
rozpoznać odgłosy żab, 
pszczół i bociana. Starannie 
wykonaliśmy wydzierankę  
z kolorowego papieru – tym 
razem były to piękne 
tulipany, które do tej pory 

kwitną w naszej szatni:) 
 Z wielką ochotą i ciekawością wzięliśmy udział w kolejnym spotkaniu 
z muzykami z Małej Filharmonii, którzy tym razem  zapoznali nas z fletem 
poprzecznym. Czarodziejskie dźwięki tego pięknego instrumentu bardzo 
nas urzekły, ale na szczęście zdążyliśmy zapamiętać, że jest to 
instrument dęty drewniany (choć jest wykonany z metalu). Ciekawe, czego 
nowego dowiemy się na następnym spotkaniu w maju...? 
  W drugiej połowie kwietnia rozmawialiśmy o zdrowym odżywianiu  
- o tym, co warto jeść, a czego należy unikać (np.: chipsów i coli). 
Układaliśmy wraz z panią menu dnia, które składało się głównie ze 
zdrowych produktów, tj.: owoców, warzyw, nabiału i mięsa, nie 
zapomnieliśmy jednak o słodkościach (było ich niewiele).  
Natomiast z kotkiem Czyścioszkiem uczyliśmy się dbać o higienę osobistą, 
uprzednio rozpoznając i nazywając różne przybory toaletowe. Podczas 
jednej z zabaw odgadywaliśmy czynności higieniczne, które za pomocą 
ruchu przedstawiały nam wybrane dzieci.  



Na zajęciach umuzykalniających poznaliśmy piosenki o tematyce 
związanej z czystością, akompaniowaliśmy do nich i ilustrowaliśmy je 
ruchem. Próbowaliśmy też wystukać ich rytm. 
 Podczas zabaw logopedycznych 
usprawnialiśmy, jak zawsze,  nasze 
narządy mowy. Dzielnie ćwiczyliśmy 
(na zgłoskach: „kapu – kapu”, „szuru  
– szuru”, „łapu –łapu”, „capu – capu”, 
„tupu – tupu”) pod batutą zajączka  
i kotka Psotka wymawianie głosek cz  
i sz.  
 
 
 
 
 

 
 

 
Poznaliśmy piosenki: 

 
   „KOTEK CZYŚCIOSZEK” 

  
1. Kotek, kotek nosek myje, 

pyszczek, pyszczek, uszka, szyję,  
A ja, a ja wraz z koteczkiem 

piorę do nosa chusteczkę 
 

Ref.: Woda z kranu kap, kap, kap 
piorę chustkę chlap, chlap, chlap. 

 
2. Kotek, kotek czysty, miły 

- dzieci, dzieci patrzcie, proszę, 
A ja, a ja do przedszkola 
co dzień chustkę noszę. 

 
Ref.: Woda z kranu... 



 

„Stańmy w kole”  

Stańmy w kole,  

złączmy ręce   

i zatańczmy jak najprędzej. 

Tańczysz ty, tańczę ja 

dookoła raz i dwa. 

Tańczysz ty, tańczę ja 

bo orkiestra gra. 

 
 
 
 

 „Wiosenne porządki” 
1. W naszym ogródeczku  

/ zrobimy porządki/ x3 

Wygrabimy ścieżki  

/przekopiemy grządki/ x3 

Raz, dwa, trzy. 

  

2. Potem w miękką ziemię /wsiejemy nasionka / x3 

Będą się wygrzewać  



/ na wiosennym słonku / x3 

Raz, dwa, trzy. 

  

3. Spadnie ciepły deszczyk /i wszystko odmieni/ x3 

W naszym ogródeczku /grządki zazieleni/ x3 

Raz, dwa, trzy. 

 

„Zobacz, to maluchy”  

Zobacz, to maluchy, /rosną./x3 

Rosną tak, jak drzewa 

− do samego nieba. 

/Rosnę, rosnę w górę/x2 

i dla ciebie złapię chmurę! 
 
 

 
 
 
 

 Poznaliśmy wierszyki: 
 

„Kotek Psotek” 
Kotek Psotek smacznie śpi, 
pewnie myszka mu się śni. 

Już się budzi! Cicho, myszy, 
to nas kotek nie usłyszy! 

Kotku, zaśnij –a –a –a, 
a my cicho sza! 

 
 
 



„Idzie wiosna” 
Idzie wiosna przez łąki,  
robi wielkie porządki, 

żeby piękny i czysty był świat. 
Zamiast  wiader i ścierek  

− chmur i chmurek ma szereg. 
Zamiast mioteł i szczotek ma wiatr. 

 
 
 
 
 

Na zajęciach z j. angielskiego u Chochlików:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na początku miesiąca Cookie rozmawiał z dziećmi o Świętach Wielkanocnych. 

Nauczyliśmy się słów: Easter, cakes, chocolates, Easter Bunny, eggs oraz 

zwrotu Can you see? 

Następnie przeszliśmy do rozmów na temat naszych ulubionych zabawek – 

poznaliśmy nazwy a ball, a dolly, a plane, a train oraz kolor red.  

Usprawniliśmy sobie również umiejętność liczenia w zakresie 1-3. 

 



Poznaliśmy piosenki: 

 
 

Easter eggs. 
 

Easter eggs, 
Easter eggs, 
Can you see 
In the tree? 
Easter eggs. 

 

Mmm, chocolates, 
Mmm, chocolates, 

Can you see 
In the tree? 

Mmm, chocolates. 
 

Yummy cakes, 
Yummy cakes. 
Can you see 

                   In the tree? 
  Yummy cakes. 

 
 

 
I’ ve got a plane. 

 
I’ve got a plane /x2/ 

Whoosh, whoosh, whoosh, whoosh, 
I’ve got a plane. 

 
I’ve got a dolly. /x2/ 

Tra la la la la 
I’ve got a dolly. 

 
I’ve got a ball /x2/ 

Boing, boing, boing, boing, 
I’ve got a ball.


