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     Kwiecień rozpoczęliśmy w świątecznym nastroju, gdyż był to czas 

oczekiwania na Wielkanoc. Z racji tego przypomnieliśmy sobie  

zwyczaje i obrzędy świąteczne. Aby podtrzymać tą atmosferę, 

śpiewaliśmy piosenkę „Pisanki”, której nauczyła nas nasza pani.  

Wykonaliśmy też w przedszkolu wielkanocny stroik, który zabraliśmy 

do domu. Najpierw pomalowaliśmy jego podstawę farbami na 

zielono, następnie samodzielnie zrobiliśmy kogucika z rolki  a na  

końcu pisanki, malując je farbami  i  przyklejając na nich ozdoby z 

kolorowego papieru. To wszystko dopełniliśmy 

posianiem rzeżuchy, której woń rozeszła się po 

całej naszej sali. Święta zbliżały się wielkimi 

krokami a my z niecierpliwością czekaliśmy na 

zajączka. Dlatego też nauczyliśmy się piosenki „Z 

jajkiem i zającem”, która szybko wpadła nam w 

ucho. Nie zabrakło również ciekawych zabaw 

muzycznych i ćwiczeń utrwalających rytmy. 

Postanowiliśmy też wykonać samodzielnie 

zajączka z papieru, wycinając  nożyczkami  głowę i 

uszy a następnie doklejając oczy, nos, wąsy oraz dużą kokardę 

zrobioną z bibuły. Nasz zajączek wyglądał bardzo 

zabawnie i jednocześnie udekorował ścianę w 

przedszkolu. Ale święta to nie tylko prezenty, 

oglądaliśmy i rozmawialiśmy też na temat 

wielkanocnego koszyczka, zwracając przy tym uwagę na 

jego zawartość. Pani wyjaśniła nam znaczenie 

poszczególnych produktów w koszyku. Wysłuchaliśmy ciekawego 

opowiadania „Wielkanocny mazurek”, wypowiadając się na temat 

jego treści. W celu rozwoju naszej spostrzegawczości, wyszukiwaliśmy 

różnice pomiędzy dwoma obrazkami przedstawiającymi świąteczne 

ciasta, które pozornie wyglądały tak samo a jednak dostrzegliśmy 

kilka różnic.                                                                      



      Kolejnym ciekawym zagadnieniem, 

które zajęło nam aż dwa tygodnie była 

„Wiosna na wsi”. Na początku 

wypowiadaliśmy się na temat ilustracji 

przedstawiającej wiejskie podwórko, udało 

nam się nawet bezbłędnie podać  nazwy 

zwierzątek z obrazka. Następnie 

rozwiązywaliśmy zagadki słowne związane z 

naszym tematem, łącząc przy tym właściwą 

odpowiedź z odpowiednią ilustracją. Oprócz zagadek słownych, 

rozwiązywaliśmy też zagadki słuchowe,  rozpoznając odgłosy wiejskiej 

zagrody. Naśladowaliśmy też zwierzątka w zabawie ruchowej. Z racji 

tego że bardzo lubimy śpiewać, nauczyliśmy się kolejnej piosenki  pt. 

„U nas na podwórku”. Rozpoczęliśmy od określenia tempa i nastroju 

piosenki a następnie wzięliśmy udział w kilku zabawach przy 

dźwiękach znanego nam już utworu, kończąc naszą aktywność 

wspólnym śpiewem. Bacznie przyglądaliśmy się  też obrazkom 

zwierząt wiejskich, zwracając uwagę na ich wygląd, po czym 

wycięliśmy  niektóre z nich z kolorowego papieru, przyklejając je na 

wcześniej 

przygotowane tło. 

Zwierzęta tak samo jak 

my, mają swoje rodziny, 

dlatego też łączyliśmy 

obrazki zwierząt 

dorosłych i ich młodych, 

utrwalając przy tym ich 

nazwy. Były też  zabawy 

konstrukcyjne, które 

uwieńczone zostały 

naszym wspólnym dziełem -  wiejską  zagrodą z różnymi  



zwierzątkami domowymi. Kontynuując nasz temat, wysłuchaliśmy 

uważnie bajki czytanej przez nasza panią „Brzydkie kaczątko”, 

wskazując bohaterów pozytywnych i negatywnych. Uczestniczyliśmy 

też aktywnie w zabawach ruchowych w formie opowieści ruchowej 

„Spacer z brzydkim kaczątkiem”. Zapoznaliśmy się też z kolejną 

piosenką pt. „W chlewiku mieszka świnka”, uczestnicząc w zabawie z 

podziałem na role. Jak co miesiąc 

przyjechali do nas goście z „Małej 

Filharmonii”, prezentując tym razem flet 

i sposób gry na nim. Zaliczyliśmy go do 

instrumentów dętych drewnianych oraz 

wysłuchaliśmy kilku utworów granych na tym instrumencie, czasem 

nawet w towarzystwie fortepianu. W jednym z utworów, udało na się 

nawet usłyszeć kukułkę.  Na zakończenie sami graliśmy na różnych 

instrumentach, jak prawdziwi muzycy. Pozostając w dalszym ciągu w 

muzycznej atmosferze,  wysłuchaliśmy też piosenki „Trzy kurki” wraz 

z oglądaniem obrazka. Wypowiadaliśmy się na temat wysłuchanego 

utworu oraz ilustracji. Nie zabrakło tez 

zabawy ruchowej do piosenki. Następnie 

razem z naszą panią omawialiśmy 

przygotowany wzór, wodząc palcem po 

karcie, i próbując śpiewać przy tym 

piosenkę. Udało nam się nawet ułożyć 

ten wzór z patyczków. Na zakończenie 

już samodzielnie rysowaliśmy poznany 

wzór flamastrem, w dalszym ciągu 

utrwalając przy tym poznaną piosenkę. 

Kolejnego dnia już od rana czekały nas 

emocje, gdyż wybieraliśmy się na 

„Audycje muzyczną” do Państwowej 

Szkoły Muzycznej. Oglądaliśmy występy w wykonaniu uczniów tejże 



szkoły, którzy grali na różnych ciekawych instrumentach. Potrafiliśmy 

nawet  bezbłędnie podać ich nazwy oraz rozwiązać inne zagadki 

muzyczne. Po przyjściu do przedszkola pobawiliśmy się w zabawę 

dydaktyczną „Gdzie kto mieszka”, rozpoznając na obrazkach domy i 

przyporządkowując im  odpowiednie zwierzęta domowe. 

     Wszystko co nas otacza jest szczególnie interesujące, dlatego też  

poruszyliśmy temat związany ze światem i jego kolorami. 

Rozpoczęliśmy od wysłuchania piosenki „Kolorowe kredki”, 

utrwalając przy tym nazwy kolorów. Następnie pani przeczytała nam 

opowiadanie „Cztery motylki”, przybliżając tym samym mechanizm 

obronny zwierząt. Już teraz wiemy dlaczego muszą się ukrywać i jak 

to robią.  Dobieraliśmy też motylki do kwiatów o tych samych 

kolorach i przeliczaliśmy je stosując 

przy tym pojęcie „tyle samo”. 

Namalowaliśmy również wybraną 

farbą domy, kwiaty, postacie i inne 

krajobrazy.   Kolejne zajęcia 

umuzykalniające rozpoczęliśmy od 

poznania nowej piosenki „Kolory wszystko ma”, maszerując po kole i 

głośno śpiewając. Na podstawie obrazków określaliśmy również co 

może mieć kolor czerwony, niebieski, żółty, zielony i fioletowy. 

Samodzielnie rysowaliśmy też przedmioty w kolorze cytryny, ogórka i 

maku. Zainspirowani tematem, wysłuchaliśmy wiersza „Kolory”, 

wypowiadając się na temat jego treści. Była też próba inscenizacji 

wiersza, która wypadła całkiem dobrze. Poza tym, każdy z nas 

opowiedział o swoim ulubionym kolorze. Oglądaliśmy też obrazek        

tęczy, utrwalając układ jej kolorów. Pani wyjaśniła nam również  jak 

powstaje to ciekawe zjawisko. W skupieniu układaliśmy  paski 

kolorowego papieru w takim samym układzie, jak występują  w tęczy. 

Z racji słonecznej pogody wyszliśmy też na spacer, podziwiając kolory 



wokół nas. W tym miesiącu swoje urodzinki obchodzili: Julka D. i 

Olek. Nie zabrakło tradycyjnego odśpiewania „Sto lat” i mnóstwa 

życzeń. A my do dzisiejszego dnia czujemy smak słodkości, jakimi 

poczęstowali nas solenizanci.  

 

 

 

 

 

 

 

Poznaliśmy następujące piosenki: 

„Pisanki” 

Pisanki, pisanki jajka malowane.  

 Nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek.  

 Pisanki, pisanki jajka kolorowe.  

 Na nich malowane bajki pisankowe.  

 

 Na jednej kogucik, a na drugiej słońce. 

 Śmieją się na trzeciej laleczki tańczące. 

 Na czwartej kwiatuszki, a na piątej gwiazdki. 

 Na każdej pisance piękne opowiastki. 



 

„ Z  jajkiem i zającem” 

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. 

 

„U nas na podwórku” 

 Ref: Kotek miauczy: miau, miau, miau. 

         Piesek szczeka: hau, hau, hau. 

 1. Kogut pieje, kurka gdacze 

     Gęga gąska, kaczka kwacze. 

      Daj nam szybko jeść. 

 Ref: Kotek miauczy: miau, miau, miau. 

         Piesek szczeka: hau, hau, hau. 

 2. Krówka muczy, świnka kwiczy.  

     Konik rży, a osioł ryczy. 

     Zaraz dam wam jeść. 

 



„W chlewiku mieszka świnka” 

1. W chlewiku mieszka świnka, 

          i trąca ryjkiem drzwi. 

          Gdy niosę jej jedzenie, 

          to ona kwi kwi kwi! 

2. Opodal chodzi kaczka,  

         co krzywe nóżki ma. 

         Ja mówię jej dzień dobry, 

         a ona kwa, kwa, kwa! 

3. Przed budą trzy szczeniacki, 

          podnoszą straszny gwałt. 

         Ja mówię cicho pieski,  

         a one hau, hau, hau! 

4. Na drzewie siedzi wrona, 

         od rana trochę zła. 

        Gdy pytam jak się miewasz? 

        To ona kra, kra, kra! 

 

 

 



„Kurki trzy” 

Wyszły w pole kurki trzy 

 I gęsiego sobie szły.  

 Pierwsza przodem, w środku druga. 

 Trzecia z tyłu oczkiem mruga. 

 I tak sobie kurki trzy. 

 Raz dwa! Raz dwa! W pole szły! 

 

„Kolorowe kredki” 

Kolorowe kredki w pudełeczku noszę.   

Kolorowe kredki bardzo lubią mnie.  

Kolorowe kredki, kiedy je poproszę. 

 Namalują wszystko to, co chcę!  

 

 Namalują domek 

 i na płocie kota 

 i wesołe słonko, 

 na pochmurne dni! 

 A gdy w kosmos lecieć, 

 przyjdzie mi ochota. 

 Prawdziwą rakietę 



 namalują mi! 

 

„Kolory wszystko ma” 

1. Niebo kolor ma niebieski , 

    a trawa zielony.  

    Złoty słońce, srebrny księżyc,  

    czarny mają wrony. 

    Wszystko swoje ma kolory,  

    chmury, ziemia, drzewa.  

    Krowa co po łące chodzi 

    i ptak, który śpiewa. 

 Ref. Tra, la, la kolory wszystko ma. 

         Tra, la, la kolory mam i ja. 

         Tra, la, la kolory wszystko ma,  

         tra, la, la kolory mam i ja. 

 

Nauczyliśmy się następujących wierszyków: 

„Strojnisie” 

Jajko powiedziało do swej koleżanki: Wielkanoc! 

Musimy zmienić się w pisanki. 

 



„Kwoka” 

Chodzi w kółeczku wesoła kwoka,  

z kurcząt swych nigdy nie spuszcza oka. 

Głośno gdacze, ziarenka dziobie, 

chce kurczątko wybrać sobie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zajęciach z j. angielskiego u KRASNALI: 

 

Nasze spotkania w tym miesiącu Cookie rozpoczął od tematyki 

wielkanocnej. Zapoznaliśmy się z nową piosenką oraz wyrazami: Easter, 

cakes, chocolates, Easter Bunny, eggs oraz zwrotem Can you see? 

Następnie postanowiliśmy poznać bliżej nasze ciała. Dowiedzieliśmy się od 

naszego ulubionego kotka, że mamy head, hands, feet lub foot. 

Określiliśmy sobie również co możemy robić z poszczególnymi częściami 

ciała – tap, shake, nod, clap.  

Zwróciliśmy uwagę na kolejne przeciwstawne sobie słowa – hot, cold.  



Poznaliśmy piosenki: 

                                                Round the tree. 

 

Round and round the tree, 

Tap your foot like me, 

Oopsy, oopsy, 

We all fall down. 

 

Round and round the tree, 

Clap your hands like me, 

Oopsy, oopsy, 

We all fall down. 

 

Round and round the tree, 

Nod your head like me, 

Oopsy, oopsy, 

We all fall down. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 


