
KWIECIEŃ 
plecień co przeplata trochę 

zimy trochę lata… 
 

U Sówek kwiecień przeplatał zawody, 

przygotowania do świąt, ekologię i temat 

artystyczny, ale zacznijmy  od początku. 

 

Nasza ukochana i madra „Sówka”(pacynka) 

opowiedziała Nam co to jest zawód razem z nią 

oglądaliśmy różne zdjęcia np.: fryzjera, kucharza, 

sprzedawcę. Bawiliśmy się w zabawy, jedna 

szczególnie przypadła Nam do gustu- „Fryzjer” 

(może dzieci miałyby ochotę „na niby” obciąć swoich 

rodziców?). 

 



 

 Tego dnia z Panią Martą wybraliśmy się na spacer w 

okolicach przedszkola i szukaliśmy miejsc, w których 

pracują ludzie. Jak się okazało jest ich całkiem sporo. 

Udało Nam się również porozmawiać z Panią z 

kwiaciarni. 

Poznaliśmy jeszcze zawody takie jak sprzedawca- 

wybraliśmy się nawet na zakupy do sklepu Lidl żeby 

się przyjrzeć z bliska. 



 

 Dowiedzieliśmy się również jak trudna jest praca 

kucharza- uczyliśmy się kroić owoce na sałatkę.  

 

 



Trzeciego kwietnia przyjechał do nas Teatr Czeski z 

przedstawieniem pt.: „Zwierzyniec” tego samego 

dnia odwiedzili Nasze przedszkole strażacy (zdjęcia 

można oglądać na faceebooku Przedszkola 

Bajlandia). W ostatni dzień poświęcony tematyce 

zawodów wybraliśmy się do fryzjera- mamy Naszej 

koleżanki Toli. 

Świąteczne przygotowania rozpoczęliśmy od 

oglądania trzydniowych pisklaczków, które do 

Naszego przedszkolka przyjechały wraz z babcią 

Przemka. Bawiliśmy się w zabawę „Pisklaki”, która 

polega na odgadywaniu ze słuchu przez wybrane 

dziecko kto cichutko piszczał. 8 kwietnia ubraliśmy 

buty i kurtki i wyruszyliśmy na pocztę, aby wysłać 

kartkę świąteczna (oczywiście przez Nas 

przygotowaną) do Bajlandii w Cieszynie. 9 kwietnia 

do Naszego przedszkola przyjechali goście z 

filharmonii w Katowicach- bardzo lubimy koncerty. 

Tym razem koncert był to koncert jazzowy. Jak to 

przystało na czas przedświąteczny urządziliśmy 

wyścigi z jajkami na łyżce. Całe szczęście, że jajka były 

ze styropianu ;) Natomiast Pani Ola opowiedziała 

Nam o zwyczajach Wielkanocnych. A 11 kwietnia 



wybraliśmy się do Apteki, którą zwiedziliśmy wraz 

zapleczem, gdzie się przygotowuje leki.  

Pani Marta nauczyła Nas piosenki „Wielkanocne 

cuda”, którą śpiewaliśmy bardzo chętnie. Słuchaliśmy 

opowiadań i wierszy, które pomogły Nam zrozumieć 

nie tylko świąteczne zwyczaje. W tych dniach 

przygotowaliśmy dużo dekoracji świątecznych, które 

można było oglądać w szatni i holu.  

Zaraz po świętach dowiedzieliśmy się, że my też 

możemy być przyjaciółmi przyrody. Dzień Ziemii 

spędziliśmy w ogródku przedszkolnym. 

Dowiedzieliśmy się jak należy oszczędzać wodę, 

niestety dobrze wychodzi Nam to tylko w teorii. 

Musimy nad tym jeszcze popracować. Poznaliśmy 

ćwiczenie „Rowerek”- chyba wśród Nas są mali 

kolarze. Uczyliśmy się segregować śmieci, jak się 

okazało większość dzieci robi to na co dzień w 

domkach, brawo! Pani Ola przygotowała 

przedstawienie Ekologicznego Czerwonego 

Kapturka. W tym tygodniu nauczyliśmy się 

rozpoznawać odgłosy przyrody. 



25 kwietnia swoje urodziny obchodziła Tola, której 

składamy jeszcze raz najserdeczniejsze życzenia i 

dziękujemy za cukiereczki. 

W ostatnim tygodniu kwietnia mogliśmy odkryć 

swoje ukryte talenty. Odpowiedzieliśmy sobie na 

pytanie kto to jest artysta, co może namalować 

malarz, kto może być artystą, jakie są najbardziej 

znane obrazy na świecie, co to jest rzeźba. 

Przypomnieliśmy sobie piosenkę „Muzykanci 

konszabelanci”. Stworzyliśmy własną orkiestrę, 

przygotowaliśmy grzechotki z kaszy i opakowań z 

kinder niespodzianek. W ostatni dzień kwietnia 

odwiedzili Nas rodzice. Podczas zajęć otwartych 

wysłuchaliśmy wiersza „Orkiestra”, bawiliśmy się w 

zabawę „Kolory”- uczymy się segregowania 

przedmiotów ze względu na jedną cechę. 

Oglądaliśmy lody z papieru- uczyliśmy się 

określaliśmy kolor i smak (wykorzystanie różnych 

zmysłów). Malowaliśmy farbami do muzyki- kształt 

nut. W nagrodę za udział w zajęciach zjedliśmy lody 



truskawkowo- śmietankowe. Serdecznie dziękuję 

rodzicom za obecność na zajęciach, ponieważ jest 

ona bardzo ważna dla dzieci. 

 

Język angielski 
April 

In my little garden, now promise you won’t laugh 

I haven’t any flowers and I haven’t any grass 

But now I’m going to dig and plant and soon I’ll have a 

show 

With a bit of sun and a bit of rain there’ll be a lovely row 

of… 

One potato two potato three potato four, five potato 
six potato seven potato more 

Słownictwo: 

A Potato 

A Tomato 

A Carrot 

A Corn 

A Cucumber 

Vegetable 



Zabawa Carrot is orange- określanie kolorów warzyw. 

Zabawa ruchowa Vegetables- maszerowanie do muzyki, 

reakcja na polecenie słowne pobdieganie do wywołanego 

obrazka. 

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. 

Słownictwo: 

Easter 

Cakes 

Chocolates 

Easter Bunny 

Eggs 

A Basket  
Happy Easter 

Zwrot : Can you see?  



 

W kwietniu podczas zajęć z języka angielskiego zaczęliśmy 

się uczyć słownictwa dotyczącego Body, ale o tym już 

wkrótce.  


