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     Za nami kwiecień,  wiosenny, ciepły miesiąc, który pozwolił nam więcej czasu 

spędzać na świeżym powietrzu i poczuć świąteczną atmosferę z racji zbliżającej 

się Wielkanocy.  Na początku „odwiedziliśmy” wiejskie podwórko, na którym 

poznaliśmy  zwierzęta hodowane na wsi. Podczas zajęć prowadzonych Metodą  

Dobrego Startu uważnie 

słuchaliśmy piosenki „Trzy 

kurki”, kończąc wypowiedzi 

naszej pani. 

Rozpoznawaliśmy odgłosy 

zwierząt w kolejności ich 

występowania, układając 

odpowiedni ciąg obrazków. 

Oczywiście nie mogło 

zabraknąć nowego wzoru, 

po którym najpierw wodziliśmy palcem, kreśląc go następnie kredką na karcie 

pracy.  Przypomnieliśmy sobie nazwy młodych osobników w zabawie „Rodzinki 

zwierząt”.  Dbając o własną kondycję,  z chęcią uczestniczyliśmy  w zestawie 

zabaw i ćwiczeń ruchowych „Na wiejskim podwórku” z użyciem obręczy i 

woreczków. W skład zestawu weszły następujące zabawy: „Kurki w kurnikach” – 

zabawa orientacyjno – porządkowa, „Koguciki” – zabawa z elementem 

rywalizacji  a także toczenia na czworakach „Toczy się jajo”. Przenosiliśmy  też 

jajko do koszyka  w zabawie z elementem równowagi.  Rozwijając 

spostrzegawczość,  wyszukiwaliśmy na obrazku przedstawiającym wiejską 

zagrodę zwierząt, które przeliczyliśmy,  umieszczając pod danym  obrazkiem 

odpowiednią liczbę kropek. W ten sposób okazało się,  ile jest zwierząt każdego 

rodzaju. Wiemy też że  człowiek czerpie wiele korzyści z hodowli zwierząt 

gospodarskich,  dlatego nie 

sprawiło nam najmniejszego 

problemu ułożenie pod obrazkiem 

zwierzęcia,  odpowiedniego 

produktu. Któż z nas nie lubi 

przyglądać się kocim zabawom,  co 

spowodowało że nauka piosenki 

„Kicia” wywołała na naszych 

twarzach uśmiech. Wskazywaliśmy 



na obrazku kota, czytając globalnie ten wyraz oraz  naśladowaliśmy futrzane 

czworonogi w zabawie ruchowej. Z entuzjazmem zabraliśmy się do wyklejania 

małego kotka,  włóczką pociętą na kawałki, kolorując pozostałe elementy 

obrazka.  

     Dużo czasu poświęciliśmy  rozważaniom dotyczącym świąt Wielkiej Nocy. 

Tydzień zaczął się nietypowo,  gdyż zostaliśmy zaproszeni na audycję do 

Państwowej Szkoły Muzycznej,  gdzie wysłuchaliśmy utworów w wykonaniu 

młodych muzyków,  utrwalając przy okazji  nazwy instrumentów. 

Przedświąteczny okres to czas przygotowań więc przypomnieliśmy sobie na 

podstawie ilustracji zwyczaje wielkanocne i prace z nimi związane. Wzięliśmy 

też udział w zabawie ruchowo – naśladowczej „Przedświąteczne porządki”. Dla 

naszych bliskich wykonaliśmy świąteczną kartkę,  

ozdabiając sylwetę jajka elementami pasmanteryjnymi 

według własnego pomysłu, wklejając po drugiej stronie 

sylwety  życzenia.  W trakcie ćwiczeń i zabaw 

ruchowych „Przygody wielkanocnego jajka” , 

wcieliliśmy się w kurki i koguty a także toczyliśmy 

piłeczki w zabawie „Toczy się jajeczko”, doskonaliliśmy 

nawet podskoki podczas zabawy „Ostrożnie – jajka”. 

Ciekawym wydarzeniem był koncert  „Małej 

Filharmonii”,  tym razem na jazzowo. Wysłuchaliśmy w 

skupieniu jazzowych wersji  utworów W. 

Lutosławskiego oraz kompozycji do wierszy „Chrzan” i 

„Zegar” J. Brzechwy. Nie ma świąt bez wielkanocnego zajączka,  więc historia 

zajączków malujących pisanki,  ilustrowana obrazkami bardzo nas 

zainteresowała. Była to zabawna opowieść,  o przygotowaniach do świąt. 

Układaliśmy obrazki według kolejności zdarzeń,  próbując przy tym opowiedzieć 

poznaną historię a także utrwalając liczebniki porządkowe.  Wysłuchaliśmy 

świątecznej piosenki „Wielkanocny koszyczek”, uczestnicząc w zabawie 

inhibicyjno – incytacyjnej,  pomagającej przyswoić jej treść. Nie obyło się bez 

zabawy ruchowej oraz instrumentacji refrenu piosenki. Kurczaczek i zajączek  

przypominali nam co należy włożyć do wielkanocnego koszyczka ze święconką a 

my sprawdzaliśmy czy ich podpowiedzi są właściwe. Praca plastyczna 

„Wielkanocny baranek”,  wywołana w nas  wielki entuzjazm, gdyż użyliśmy do 

niej styropianowych   kuleczek,  którymi wykleiliśmy sylwetę baranka.  Ale to nie 



wszystko, kolejny tydzień również przebiegł w świątecznej atmosferze i był 

pełen kreatywnych pomysłów. Kolejne zajęcia Metodą Dobrego Startu 

rozpoczęliśmy od osłuchania się z piosenką „Kogucik”, omawiając jej treść oraz 

ćwicząc równowagę w zabawie „Kogut”. Trafnie odgadywaliśmy zagadki 

logopedyczno – mimiczne „Co to za zwierzę? Wystukiwaliśmy dziobkami 

zrobionymi z palców tekst piosenki oraz poznaliśmy nowy wzór kreśląc go na 

kartach pracy. Kolejną  niespodzianką która nas 

spotkała,  było przedstawienie w wykonaniu 

Teatru  z Czeskiego Cieszyna pt. „Zwierzątkowo”,  

w którym braliśmy aktywny udział. Nie sprawiło 

nam najmniejszej  trudności wymienianie tytułów 

i bohaterów wierszy J. Brzechwy. Oprócz 

świątecznej kartki,  wykonaliśmy dla rodziców 

koszyczek wielkanocny,   sklejając go według 

wzoru i instrukcji słownej naszej pani a na 

zakończenie ozdabiając kwiatami wyciętymi z 

dziurkacza. W koszyczku umieściliśmy trawkę i 

czekoladowego zająca oraz wcześniej 

pomalowane pisanki. Następnego dnia 

omówiliśmy zwyczaj oblewania się wodą,  słuchając w skupieniu opowiadania 

„Śmigus – dyngus”  oraz rozwiązywaliśmy zagadki logopedyczne „Kto oblewał 

się w lany poniedziałek?”. Rozmawialiśmy na temat właściwego postępowania, 

wybierając spośród obrazków tych,  ukazujących rozsądne zachowanie w 

wielkanocny poniedziałek. Uwzględniając  cechy  jakościowe,  segregowaliśmy 

kolorowe wiaderka,   tworząc zbiory. Przy piosence „Pisanki” bawiliśmy się 

rytmicznie, ilustrując 

także ruchem jej treść. 

Dużą kolorową pisankę 

wykonaliśmy wspólnie,  

wyklejając   sylwetę  

kawałkami kolorowego 

papieru.   

     W ciągu kolejnych 

dwóch tygodni 

przenieśliśmy się na 



wiosenną łąkę, gdzie zastanawialiśmy  się kogo możemy tam spotkać. W oparciu 

o wiersz H. Bechlerowej utrwalaliśmy wiadomości dotyczące mieszkańców tej 

zielonej krainy.  Rozpoznawaliśmy wyrazy do 

globalnego czytania, umieszczając je pod 

odpowiednim obrazkiem. Pani zadała nam 

zagadki a my trafnie je rozwiązaliśmy, 

wykonując przy tym ćwiczenia ortofoniczne.  

„Niespodzianka łąki”,  to zabawa podczas 

której wyszukiwaliśmy karteczki  z własnym 

imieniem, układaliśmy wyrazy z literek a  

dopełnieniem zadania było pokolorowanie 

obrazka.  Potrafiliśmy prawidłowo policzyć 

płatki kwiatów i kropki biedronki, układając 

jej sylwetę zgodnie ze wskazówkami.  Twórcze myślenie kształtowaliśmy w 

zabawie „Pokój wyobraźni” a orientację w przestrzeni  podczas zabawy „Motyle 

i kwiaty”. Na zajęciach umuzykalniających przyswoiliśmy piosenkę „Mieszkańcy 

łąki”,  tańcząc przy jej melodii z paskami bibuły oraz wykonując instrumentację 

przy użyciu instrumentów niekonwencjonalnych. Mieliśmy okazję ułożyć z 

pasków bibuły wymyślony przez siebie obrazek, nie spodziewając się nawet   że 

mamy tyle ciekawych pomysłów. Wcieliliśmy się też w rolę 

przestraszonych żabek,  uciekających przed bocianem w 

zabawie ruchowej. Bocian to symbol wiosny, a my 

wykonaliśmy go z serwetki 

papierowej oraz elementów 

wyciętych z kolorowego papieru, 

które przykleiliśmy na niebieską 

kartkę. Obrazek uzupełniliśmy zieloną trawką przez 

odbijanie paluszków maczanych w  farbie oraz 

piankowymi kwiatami. Oczywiście  prace zostały 

umieszczone na wystawie, gdzie mogli pooglądać je 

również nasi bliscy. Na naszych twarzach można było 

zauważyć skupienie i zainteresowanie,   podczas słuchania wierszyka „Biedronka 

i żuk”,  inscenizowanego sylwetami. Bawiliśmy się  również w teatr,  manipulując 

sylwetami przy wspólnej recytacji wiersza. Pogoda dopisywała na tyle że 

mogliśmy wyjść do ogrodu przedszkolnego,  gdzie oglądaliśmy przez szkło 



powiększające owady, podlewaliśmy posadzone rośliny no i oczywiście 

bawiliśmy się w najlepsze. Zestaw zabaw i ćwiczeń ruchowych „Zabawy na 

wiosennej łące”  obfitował w zabawę z elementem podskoku „Z kamienia na 

kwiatek”, ćwiczenie z elementem czworakowania „Tunel kreta” oraz zabawę 

rozwijającą równowagę „Po źdźble trawy”.  

W kwietniu obchodziliśmy urodzinki Hani Sydorak i Antosia, którym złożyliśmy 

najszczersze życzenia,  dołączając do nich tradycyjne „Sto lat”.  

Poznaliśmy następujące piosenki: 

„Kicia” 

Kiciu, kiciu,  

kiciu miła. 

Powiedz, kiciu,  

gdzieś ty była? 

 

Miau, miau,  

w ogródeczku.  

Miau, miau, 

przy pieseczku. 

Miau, miau,  

w ogródeczku.  

Miau, miau, 

przy pieseczku. 

 

Kiciu, kiciu,  

kiciu miła. 

Powiedz, kiciu,  

gdzieś ty była? 

 

Miau, miau,  

w komóreczce. 

Miau, miau,  

przy półeczce. 

Miau, miau,  



w komóreczce. 

Miau, miau,  

przy półeczce. 

 

 

„Trzy kurki”  

 

1. 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. 

 

2. A pod stogiem ziarnka są, 

zjadły kurki ziarnek sto. 

Myśli sobie każda kurka: 

"Po co wracać na podwórko? 

Smaczne ziarnka tutaj są, 

nie na próżno więc się szło".  

 

 
„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, la li la, li li la,  
cukrowe piosnki gra.  

 
3. A obok mały zając, 

wystawił uszka swe. 

Wygląda, nasłuchuje, 

Wielkanoc zbliża się. 

 
Ref.: La li la, la li la, li li la, 
Wielkanoc zbliża się. 
 
 

      „Mieszkańcy łąki” 

1. Tętni życiem barwna łąka, 

słychać tutaj pszczołę, bąka. 

     Dom swój mają świerszcze, mrówki, 

     czarne krety, boże krówki. 

     Grubym basem straszą bąki,  

     gdy unoszą pyłek z łąki.  

     Wtedy nawet zwinne ważki, 

     przerywają swe igraszki. 

Ref: Na, na, na, na... 

2.  Bardzo grzeczny pan skowronek, 

      pięknie mówi do biedronek: 



    - Suknie pań są wyjątkowe, 

      zamiast siedmio-, dwukropkowe! 

      Śpiewający pasikonik, 

      zgubił rano mikrofonik. 

      Więc szukały go dzień cały, 

       czajka, żabka, motyl biały. 

Ref: Na, na, na, na... 

 

„Powitalny koncert” 

Wiosna, wiosna dziś na łące.                                      

Powitalny będzie koncert.                                        

Świerszcz ma skrzypce,                                                          

skrzat bębenek,                                                              

w nutkach pięknych sto piosenek. 

 

Już nastroił świerszczyk skrzypki.                                   

Naraz wiatr przyleciał szybki.                                     

Chwycił nutki, uniósł w górę,                                                                                            

poszybował aż pod chmurę! 

 

Nauczyliśmy się następującego wierszyka:  

„Biedronka i żuk” 

Do biedronki przyszedł żuk.  

W okieneczko puk-puk-puk.  

Panieneczka widzi żuka:  

"Czego pan tu u mnie szuka?"  

Skoczył żuk jak polny konik,  

Z galanterią zdjął melonik  



I powiada: 

 "Wstań, biedronko,  

Wyjdź na słonko.  

Wezmę ciebie aż na łączkę  

i poproszę o twą rączkę".  

Oburzyła się biedronka:  

"Niech pan tutaj się nie błąka,  

Niech pan zmiata i nie lata,  

I zostawi lepiej mnie.  

Bo ja jestem piegowata,  

A pan - nie!"  

 

Powiedziała, co wiedziała  

i czym prędzej odleciała.  

Poleciała, a wieczorem  

ślub już brała - z muchomorem. 

Bo od środka aż po brzegi,  

miał wspaniałe, wielkie piegi.  

Stąd nauka  

Jest dla żuka:  

Żuk na żonę żuka szuka.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

           Nasz przyjaciel na ten miesiąc zgotował nam dwa tematy, wokół 

których skupiliśmy się na zajęciach: PETS oraz EASTER. Poruszając ten 

pierwszy poszerzyliśmy lub przypomnieliśmy sobie niektóre nazwy 

zwierząt, które trzymamy  w domu: 

a bird 

a spider 

a fish 

a turtle  

a rabbit. 

 

Przyswoiliśmy pytanie: What am I? zarazem przypominając sobie: Do you 

like…? I odpowiedzi: Yes, I do/ No, I don’t. Wiemy także co robią te zwierzęta: 

a bird is 12flying 

a spider is running 

a fish is swimming 

a turtle is walking 

a rabbit is jumping 

 

Zajęliśmy się również liczeniem do 10 – Cookie zadawał nam pytania: How 

many birds/ spiders/ fish/ turtles/ rabbits? A my sprawnie liczyliśmy i 

odpowiadaliśmy☺ 

 

Następnie temat zwierząt i nową historyjkę związaną z naszym przyjacielem 

zostawiliśmy na kolejny miesiąc, a my zaczęliśmy omawiać EASTER – 

świąteczne zwyczaje panujące w krajach anglojęzycznych. Poznaliśmy w 

związku z tym słowa: Easter Bunny, Easter eggs, cakes, chocolates. 

Nauczyliśmy się kolejnej piosenki i wykonaliśmy uszy zajączka specjalnie do 

owej piosenki. HAPPY EASTER!!!:) 

 



 
 

Poznane piosenki:  

 

„Pets song” 

 

/Do you like birds? 

Yes, I do./ x 2 

/Do you like birds?/ x 3 

Yes, I do.  
 

/Do you like spiders? 

Yes, I do./ x 2 

/Do you like spiders?/ x 3 

Yes, I do.  

 

/Do you like fish? 

Yes, I do./ x 2 

/Do you like fish?/ x 3 

Yes, I do.  
 

/Do you like turtles? 

Yes, I do./ x 2 

/Do you like turtles?/ x 3 

Yes, I do.  
 

/Do you like rabbits? 

Yes, I do./ x 2 

/Do you like rabbits?/ x 3 

Yes, I do.  

 

 

 

 

 



„Walking, walking” 

 

/ Walking walking. Walking walking. 

Hop hop hop. Hop hop hop. 

Running running running. Running running running. 

Now let's stop. Now let's stop. / x2 

Tiptoe tiptoe. Tiptoe tiptoe.  

Jump jump jump. Jump jump jump. 

Swimming swimming swimming.  

Now let's sleep. Now let's sleep. 

                           Wake up!   

It's time to go! 

Are you ready to go fast?  

Okay! 

/Walking walking. Walking walking. 

Hop hop hop. Hop hop hop. 

Running running running. Running running running. 

Now let's stop. Now let's stop. / x2 

 

„Easter song” 

The Easter Bunny is  

fat, fat, fat. 

His soft little hands go  

pat, pat, pat.  

His soft little ears go 

 flop, flop, flop.  

And when he runs, he goes 

 hop, hop, hop. 


