
 

 

 „Kwiecień plecień wciąż przeplata, trochę zimy, trochę 

lata…” – to przysłowie w tym miesiącu sprawdziło się bardzo 

dokładnie. Mogliśmy troszeczkę cieszyć się wiosennym słońcem, 

jak również zima przypomniała nam, że nie tak dawno gościła u 

nas i nie zdążyła odejść zbyt daleko. Początek miesiąca był dość 

pracowity, ale za to niezwykle przyjemny – wszystko to związane 

było z nadchodzącymi świętami.  

 Na początku tygodnia próbowaliśmy sobie przypomnieć wszystkie zwyczaje związane 

ze zbliżającymi się świętami. Jesteśmy już starsi, więc wiedzę mamy już znacznie większą niż 

w zeszłym roku, jednak rok to bardzo długo i nie wszystko pamiętaliśmy. Rozmawialiśmy 

więc o tym, co powinno znaleźć się na wielkanocnym stole, umieszczaliśmy pod obrazkami 

właściwe podpisy, np. takie jak: babka, jajka, palma, baranek, mazurek czy pisanki. 

Słuchaliśmy piosenki „Wielkanocny koszyczek”, która od razu bardzo nam się spodobała. 

Wysłuchaliśmy również opowiadania D. Gellener „Jajko”, które znalazło pędzelek i 

próbowało się pomalować, jednak miało z tym duży kłopot. Dobrze, że z pomocą przyszły mu 

dzieci, bo nie wiadomo, jak skończyłaby się ta przygoda. My również przynieśliśmy jajka do 

przedszkola, niektóre były wydmuszkami, inne jajkami ugotowanymi, a jeszcze inne 

surowymi jajkami. Postanowiliśmy z nich wyczarować najpiękniejsze pisanki, jakie można 

sobie wyobrazić, co było dość trudne, bo jajko było bardzo śliskie i próbowało nam się nieraz 

wymknąć z rąk. Jak co roku postanowiliśmy przygotować dekoracje na nasze świąteczne 

stoły. Tym razem wykonaliśmy kurki. Zadanie to, niby proste, bo już 

nie raz wykonywaliśmy takie prace, jednak zupełnie nieoczekiwanie 

przysporzyło nam sporo trudności. Tym razem pani przygotowała 

nam szablony, według których musieliśmy odrysować, a następnie 

wyciąć poszczególne części. Z tą częścią pracy poradziliśmy sobie 

dość dobrze, bowiem większość z nas bardzo lubi takie działania i 

mamy w tym sporą wprawę. Jednak największy kłopot mieliśmy ze 



sklejeniem tych części w całość. Tym razem pani postanowiła pomóc nam inaczej niż zwykle. 

Zamiast wskazywać dokładnie części i pomagać nam w ich złożeniu, pani jedynie 

szczegółowo, krok po kroku mówiła nam jak mamy je ułożyć. Musieliśmy bardzo pilnować, 

gdzie strona prawa, a gdzie lewa, gdzie falowana strona, a gdzie gładka. Okazuje się, że 

nawet kurka wielkanocna może przysporzyć kłopotu, jeśli trzeba wykonać wszystko zgodnie 

z instrukcją. 

  Jajko rozpoczyna się na głoskę „j” i wła śnie z tą głoska 

bawiliśmy się w okresie przedświątecznym. Wyszukiwaliśmy 

innych wyrazów rozpoczynających się głoską „j”, jak również 

próbowaliśmy wyszukać jak najwięcej wyrazów rozpoczynających 

się na sylabę „ja-” (np. jabłko, jajeczko, jaszczurka) oraz „je-” (np. 

jeż, jeżyny, jelonek). Poza tym wykonaliśmy kartę pracy, w której 

musieliśmy ozdobić talerzyk oraz jajko.  Rozmawiając o barankach wielkanocnych, 

wymienialiśmy te czekoladowe, drożdżowe, a także pluszowe, których nawet w naszej sali 

nie brakuje. Następnie barankowi dorysowaliśmy wełnę, która dzięki naszym równym 

pętelkom wydawała się bardzo puszysta. Próbowaliśmy przy tym zadaniu nie odrywać ręki, 

kreśląc wzór płynnymi ruchami. Do wielkanocnego koszyczka pani włożyła różne 

przedmioty, które my musieliśmy wyciągać z niego w odwrotnej kolejności. Mimo, że 

przedmiotów było niewiele, okazało się to bardzo trudne, trzeba było bardzo uważnie 

obserwować każdy ruch. Z rozsypanych obrazków układaliśmy również obrazek, który 

przedstawiał wielkanocny bukiet. Ponieważ było tam sporo szczegółów, a każdy fragment był 

tego samego rozmiaru, sprawiło nam to znacznie więcej kłopotu niż puzzle. 

Przyniesione jajka posłużyły nam również do przeprowadzenia zawodów 

pomiędzy jajkiem surowym oraz jajkiem ugotowanym. Oba jajka 

oznaczyliśmy cyferkami, a następnie przeprowadziliśmy kilka konkurencji. 

Sprawdzaliśmy np. które jajko jest cięższe i opada na dno wody albo które 

lepiej się kręci. Okazało się, że jajka te inaczej się zachowywały. Krzyś 

prowadził bardzo dokładne notatki, żeby nam nic nie umknęło.  

 Po wypoczynku świątecznym, Skrzaty ruszyły pełną parą do pracy. Rozpoczęliśmy od 

wycieczki do sklepu ogrodniczego. Mogliśmy tam zobaczyć różne narzędzia ogrodnicze, 

sadzonki czy nasiona. Zakupiliśmy sadzonki bratków, które zasadziliśmy w donicy i są teraz 

ozdobą naszego przedszkolnego ogródka. W ten sposób rozpoczęliśmy temat związany z 

wiosennymi pracami na polu i w ogrodzie. Nazywane po kolei narzędzia ogrodnicze 

doprowadziły nas do łopaty, która to przedstawiła nam literkę „Ł”. Podczas spacerów 



obserwowaliśmy prace porządkowe w ogródkach 

położonych blisko naszego przedszkola.  Zabawy z 

głoską „ł”, towarzyszyły nam również podczas 

spotkania z psem Łatkiem, przypomnieliśmy sobie 

piosenkę o jamniczku, która była powodem do 

świetnej zabawy ruchowej. Próbowaliśmy określać 

cechy ulubionych zwierząt, dzięki czemu powstały 

ciekawe zagadki dla kolegów. Podawaliśmy sobie również pluszowe pieski w kole, co nie 

było wcale takie proste, bo musieliśmy pieska podać w odpowiednim rytmie. Na tackach z 

kaszą, śpiewając piosenkę, kreślili śmy literkę „Ł”, z której później próbowaliśmy stworzyć 

portrety piesków. Oprócz wiosennych zmian w życiu roślin, dostrzegliśmy sporo zmian 

ważnych w życiu zwierząt. Zarówno ptaki, owady, zwierzęta wiejskie czy leśne z radością 

witają cieplejsze dni. Okazało się, że nawet o zmianach zachodzących w środowisku wodnym 

mamy sporo wiadomości. Wysłuchaliśmy opowiadania „Zmartwienie Anatola”, który był 

bardzo smutnym ślimakiem, ponieważ nie mógł znaleźć swojego domu. Chciał zamieszkać na 

drzewie razem z ptaszkami, a nawet próbował wprowadzić się do psiej budy, nie wiedział, że 

jego dom jest bliżej niż się tego spodziewał. Wysłuchaliśmy również wiersza J. Brzechwy 

„Pierwszy motyl”, który jeszcze bardziej przybliżył nam wiosenną łąkę. Zgodnie z rytmem 

wiersza kreślili śmy trawę na kartce, zmieniając podczas przerw kredkę, wybierając inny 

odcień. Na przygotowanym tle, naklejaliśmy kompozycje z kolorowych kółek, tworząc 

bardzo pomysłowych mieszkańców łąki. Odgadywaliśmy głoskowane nazwy zwierząt, które 

możemy spotkać na łące. Żeby dowiedzieć się czegoś więcej o wiosennych zwyczajach 

zwierząt, rozpoczęliśmy po kolei omawiać niektóre grupy.  

Troszkę dłużej zatrzymaliśmy się przy ptakach. Na 

początek próbowaliśmy wymienić jak najwięcej 

znanych nam ptaków, jak się okazało nie zatrzymaliśmy 

się tylko na tych, które możemy najczęściej spotykać, 

czyli wróbelki, gołąbki, ale znaliśmy też ptaki takie, jak 

koliber, flaming czy emu.  Zatrzymując się przy 

ptakach, omawialiśmy gniazda w jakich mieszkają poszczególne ptaki. Oglądaliśmy na 

ilustracjach gniazda jaskółki, bociana, skowronka czy dzięcioła. Jednak najbardziej 

zaciekawił nas dom wykonany przez wikłacza – ciężko było nam uwierzyć, że ptak może być 

aż tak pracowity i pomysłowy. „Kaczki i kaczeńce” powitały nas w wierszu i okazało się, że 

maja dość sporo wspólnego. Podobieństwo odnaleźliśmy dość szybko w nazwie, a zaraz 



później okazało się, że podobne maja również kolory, a dodatkowo lubią przebywać w 

podobnym otoczeniu.  

Wykonaliśmy więc prace plastyczną, na której umieściliśmy 

zarówno kaczki i kaczeńce. Co prawda kolory naszych kaczek, nieco 

różniły się od kaczeńców, a to dlatego, że do swojej pracy 

wybraliśmy kaczki dorosłe – w szczególności spodobał nam się 

kaczor, którego głowa błyszczy w słońcu, na różne odcienie zieleni. 

Kaczki i kaczeńce posłużyły nam do opowiadania, którego 

musieliśmy bardzo uważnie 

słuchać, bo kaczki wyfruwały z domu, zjadały kaczeńce, to 

znowu przylatywali nowi goście. Dokładnie przeliczaliśmy 

ile wyfrunęło, ile doleciało, a ile kaczeńców zniknęło i ile 

wyrosło – było ciężko, ale dokładnie wiedzieliśmy ile 

kaczek i kaczeńców znajduje się wokół stawu.  

 Wybraliśmy się na wiosenny spacer, podczas którego musieliśmy doskonale 

zapamiętać drogę oraz sposób pokonywania niektórych przeszkód, bo musieliśmy wrócić tą 

samą trasą i to dokładnie w ten sam sposób. „Przyszła do nas wiosna i z sobą przyniosła…”, 

bardzo wiosenne skojarzenia, które musieliśmy zapamiętać, wymieniając wszystkie pomysły 

kolegów. Nie było to łatwe, bo w przedszkolu, były prawie wszystkie Skrzaty. Układaliśmy 

kolorowe kartoniki w odpowiedniej kolejności: 0-9. Odgadywaliśmy również o której liczbie 

myśli nasza pani – niestety pani była bardzo tajemnicza i odpowiadała na nasze pytania tylko 

„TAK” lub „NIE”, a pytania mieliśmy bardzo różne, np. „czy cyfra ma 

brzuszek” lub „czy jest mniejsza od 5”, padło nawet pytanie: „czy 

podobna jest do znaku nieskończoności”!!! Znaleźliśmy się na łące, na 

której zamiast kwiatków rosły nasze kolorowe pianki, co pomogło nam 

sprawdzać ilość kwiatków w ogródku pani Biedronki. Na karcie pracy 

porządkowaliśmy również zwierzęta, które rozpoczynają się tą sama 

głoską.  

 

 

 

 

  

 



 

  

 W kwietniu, podczas zajęć z rytmiki  przygotowywaliśmy się do Regionalnego 

Przeglądu Pieśni im. prof. Adolfa Dygacza „Śląskie śpiewanie”. Występowaliśmy na scenie 

Domu Narodowego, prezentując najpiękniej jak potrafiliśmy cieszyńskie pieśni i tańce. 

Karolek reprezentował nasze przedszkole śpiewając piosenkę o „Czyżyku”. Wszyscy 

otrzymaliśmy ogromne brawa!!! Może podczas zbliżającego się dnia rodziny, zrobimy 

rodzicom pewną niespodziankę… 

 

 

 

 



                            

  

 Odwiedziliśmy również Szkołę Muzyczną na Wzgórzu Zamkowym, gdzie mogliśmy 

wysłuchać utworów granych przez uczniów tej szkoły na różnych instrumentach. Bardzo nam 

się podobało, choć nasze szczegółowe wiadomości, związane z instrumentami i ich budowa, 

klasyfikacją,  również ogromnie zaskoczyły prowadzących koncert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Śpiewaliśmy piosenki: 

 

"WIELKANOCNY KOSZYCZEK"  

1. Wśród kolorowych jajek 

baranek biały śpi. 

Przytulił się do baziek, 

Wielkanoc mu się śni. 

Ref. La li la, la li la, li li la 

Wielkanoc mu się śni 

2. Cukrowe ma futerko,  

cukrowe różki ma. 

Cukrowym małym dzwonkiem 

cukrowe piosnki gra. 

Ref. La li la... 

Aobok mały zając 

wystawił uszka swe. 

Wygląda, nasłuchuje, 

Wielkanoc zbliża się. 

ref. La li la.. 

Grozik 

Poszło dziewczę po ziele, po ziele, po ziele, 

nazbierało niewiele, niewiele, bęc! 

Przyszedł do niej braciszek, 

połamał jej koszyczek. 

Oj, ty ty, oj ty ty, bis 

za koszyczek zapłać mi. 

 

Zwodzony 

Nie chcę cię, nie chcę cię, 

nie chcę cię znać! 

Chodź do mnie, chodź do mnie 

rączkę mi dać. 

Prawą mi daj, lewą mi daj bis 

i już się na mnie nie gniewaj. 

 



 ANGIELSKI W GRUPIE SKRZATÓW 

W kwietniu na naszych zajęciach kontynuowaliśmy temat związany  
z zabawą na podwórku. Niestety pogoda znacznie się popsuła. Deszcz popsuł 
nasze plany wyjścia na dwór. Jednak deszczowa pogoda nie pozbawiła nas 
optymizmu i z wielkim zapałem odpędzaliśmy śpiewająco deszcz. A na 
poprawienie humoru pokolorowaliśmy w naszych książeczkach obrazek 
przedstawiający śliczną, słoneczną pogodę.  

Nasz uroczy miś Teddy przedstawił nam swoją garderobę. Nauczył nas co 
zakłada się w deszczową, zimną pogodę. Mogliśmy również rapować, 
wymawiając ubranka których nauczył nas Teddy.  

 

NEW WORDS: 

A coat, a hat, an umbrella, a scarf, wellingtons 

NEW EXPRESSIONS: 

I cannot/I want to….fly my kite/ ride my bike/ climb that big tree/ swing on a 
swing/skip with my rope/ play with my ball 
It is raining 
Where is my coat? Here it is. 
 
NEW SONG: 
Rain, rain go away 
Come again another day, 
Little Andy/Tomek/Kasia/Ola/Teddy wants to play, 
Rain, rain go away! 


