
Grupa II – Kwiecień  

Tematyki:  

 „Pisanki, kraszanki jajka malowane” 
 „Nigdy niebój się lekarza, gdy choroba się przydarza” 

Propozycje zabaw i zajęć od 01.04.  do 03.04.2020r. 

Realizacja  obszarów edukacyjnych: 

Obszar I . Fizyczny obszar rozwoju dziecka : 1, 5,7, 9  

Obszar II. Emocjonalny  obszar rozwoju dziecka: 4, 5,11 

Obszar III. Społeczny obszar rozwoju dziecka: 5, 2, 8, 11  

Obszar IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka: 1, 2,6, 7, 8,11,12, 18                                                                                                          

 „Wełniany baranek”- piosenka do nauki  w miesiącu kwietniu 

słowa Jan Gałkowski, muz. Adam Markiewicz  

Wełniany Baranek  - YouTube 

Ten mały baranek 

Wszyściutko ma wełniane. 

Lali la, lali la, lali la. X2 

 

Wełniane ma trzewiczki, 

Wełniane rękawiczki. 

Lali la, lali la, lali la. X2 

 

Co tu robisz, baranku? 

Chłodno dzisiaj od ranka, 

chmurki w niebie jak pianka. 

Lali la, lali, la la. 

 

Wełniane masz trzewiczki, 

Wełniane rękawiczki. 

Lali la, lali la, lali la. X2 



 

Ten mały nasz baranek. 

wszyściutko ma wełniane.  

Lali la, lali la, lali la. X2 

 

W kołnierzu futra pełnym 

ma łebek cały z wełny. 

Lali la, lali la, lali la. X2 

 

Ślicznie ci jest , baranku, 

w tym wełnianym ubranku. 

Ślicznie ci jest , baranku, 

Lali la, lali la, lali la. X2 

 

W kołnierzu futra pełnym 

ma łebek cały z wełny. 

Lali la, lali la, lali la ! X2 

„Nasze zdrowie” - wiersz do nauki w miesiącu kwietniu -B. Lewandowskiej. 

Doktor rybka niech nam powie 

Jak należy dbać o zdrowie! 

Kto chce prosty być jak trzcina, 

Gimnastyką dzień zaczyna! 

Całe ciało myje co dzień 

Pod prysznicem, w czystej wodzie. 

Wie, że zęby białe czyste 

Lubią szczotkę i dentystę! 

Pije mleko, wie, że zdrowo 

Chrupać marchew na surowo. 

Kiedy kicha czysta chustka 



Dobrze mu zasłania usta. 

Chcesz, to zobacz, jak jeść jabłka 

Na obrazku bez zarazków. 

Rób tak samo, bo chcesz chyba 

Tak zdrowy być jak ryba 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Primaaprilisowe psoty i żarty” – rysowanie pastelami,  inspirowane wierszem pt. „Cuda, 
dziwy” –Juliana Tuwima  

 

 

Cuda i dziwy Julian Tuwim YouTube 

Spadł kiedyś w lipcu 



Śnieżek niebieski, 

Szczekały ptaszki, 

Ćwierkały pieski. 

 

Fruwały krówki 

Nad modrą łąką, 

Śpiewało z nieba 

Zielone słonko. 

 

Gniazdka na kwiatach 

Wiły motylki. 

Trwało to wszystko 

Może dwie chwilki. 

 

A zobaczyłem 

Ten świat uroczy, 

Gdy miałem właśnie 

Przymknięte oczy. 

 

Gdym je otworzył, 

Wszystko się skryło 

I znów na świecie 

Jak przedtem było. 

 

Wszystko się pięknie 

Dzieje i toczy... 

Lecz odtąd -często 

Przymykam oczy. 

• Po wysłuchaniu wierszyka możemy zadać kilka pytań dotyczących jego treści ,zwrócić   
uwagę na zachowanie umiaru w żartach, wymyślić psikusy dla członków rodziny. 



  „Prima Aprilis! Uważaj, bo się pomylisz” –zachęcam również do przeczytania  

„Wierszyk pierwszokwietniowy”-  Apoloniusz Bogumił Ciołkiewicz 

Mamo, upiekłam tacie skarpety, 

poukładałam w szafie kotlety, 

posmarowałam masłem obrazy 

odwirowałam szklanki trzy razy. 

Zjadłam dyskietkę, popiłam octem, 

zaniosłam nowy dywan na pocztę. 

Krawaty taty są w odkurzaczu… 

Tak pracowicie dzień mi się zaczął. 

 

A teraz jeszcze wypiorę książki, 

dam chomikowi wszystkie pieniążki, 

pastą do butów wyczyszczę krany 

Tyle roboty mam, że o rany! 

Lecz mama patrzy na mnie ze zgrozą 

i pyta: Co ty wyprawiasz, kozo? 

„Kochana mamo, zaczął się kwiecień, 

Więc dzisiaj prima aprilis przecież…”  

Zabawa twórcza „Mój rysunek Prima Aprilisowy” –  rysowanie kredkami inspirowane 
wierszykami (proszę zdjęcia wykonanych rysunków- przesłanie na Messengera)   

 „Kwiecień plecień co przeplata, trochę zimy trochę lata ” – (proszę przygotować wacik 
kosmetyczny lub kawałek waty) ćwiczenia oddechowe- w oparciu o przysłowie. Dzieci 
naśladują wiatr – ciepły, zimny, delikatny i  silny dmuchając na dłonie. Można położyć na 
dłoniach kawałki waty lub wacik kosmetyczny (płatek śniegu)  dziecko zdmuchuje je z dłoni, 
należy powtórzyć zabawę kilkakrotnie. 

Zabawa „Słońce, śnieg”- zabawa ruchowa. Szybkie reagowanie ruchem na określony sygnał. 
Dzieci w miarę możliwości poruszają się po pokoju ( Na dźwięk uderzenia łyżką o pokrywkę od 
garnka – dzieci wykonują drobne kroki- świeci słońce, dźwięk kluczy- dzieci tańczą jak 
śnieżynki) 

„Moja cebulka”- prowadzenie codziennej obserwacji hodowli cebuli. 



„Kwiecień”- ćwiczenia słownikowe- globalne odczytanie nazwy miesiąca z kalendarza 
ściennego , analiza i synteza sylabowa wyrazu :kwie-cień- przeliczenie sylab, wyklaskiwanie 
(2 sylaby) 

Czwartek 02.04.2020 

"Mama i tata to nie są roboty" – wysłuchanie piosenki tekst piosenki YouTube- Orkiestra 
dni naszych 

„Mama i tata to nie są roboty, 
zawijaj rękawy bierz się do roboty! 
 
Samo się nie zrobi pranie, prasowanie 
i mycie podłogi i kurzy ścieranie. 
Same się ubrania nie poukładają 
i same talerze się nie pozmywają. 
 
Mama i tata.... 
 
twoje łózko nie chce samo się pościelić, 
a chwasty w ogródku same się wypielić. 
 
Mama i tata... 
 
Skoro wszyscy razem w domu tym mieszkają, 
wszyscy niech tak samo o porządek dbają. 
 
Mama i tata ... 
 
Samo się nie zrobi pranie, 
prasowanie i mycie podłogi i kurzy ścieranie. 
Skoro wszyscy razem w domu tym mieszkają, 
wszyscy niech tak samo o porządek dbają" 

"Mama i tata to nie są roboty" - wideo YouTube 

 Rozmowa nt. przygotowania do Świąt Wielkanocnych, sprzątania swojego pokoju , 
podziału obowiązków między członkami rodziny. Wypowiedzi dzieci różnicujące formy 
sprzątania; mycie okien, ścieranie kurzu, odkurzanie podłogi, mycie podłogi, prasownie 
itp.  

 „Wielkie sprzątanie”-  zabawa naśladowcza- rodzic pokazuje- zamiatanie, odkurzanie, 
ścieranie kurzu. Odkładanie zabawki- nisko, wysoko. Dzieci naśladują . 

 „Porządek czy bałagan?”- przyjrzenie się po pokoju pod kątem potrzeby sprzątania, 
porządkowanie swoich zabawek, gier, układanek. Proszę wspólnie z dzieckiem, dziećmi 



przypomnieć wyznaczone miejsca dla poszczególnych zabawek, przedmiotów rzeczy, zaprosić 
do pomocy w sprzątaniu- swojego pokoju- kącika zabawek. 

 „Spacer po pokoju”- ocenianie i chwalenie wykonanego zadania. 

„Krasnoludek w buzi”- zabawa logopedyczna 

 Krasnoludek , który mieszka w buzi, robił wielkie porządki. 

Najpierw umył dokładnie ściany( dzieci przesuwają językiem po wewnętrznej powierzchni 
lewego, potem prawego policzka) . 

Potem umył sufit (przesuwanie językiem po podniebieniu w przód i w tył). 

Podłoga też była brudna, więc umył ją bardzo dokładnie (opuszczony język jak najniżej myje 
dolne dziąsła). 

Okna też musiały zostać umyte. Najpierw umył ich stronę zewnętrzną, a potem od środka 
(język wędruje po stronie zewnętrznej, a potem wewnętrznej zębów). 

Potem umył schody w przedsionku (język przesuwa się w kierunku wargi i wysuwa na brodę). 

Komin też musiał zostać wyczyszczony ( język wysuw się w kierunku wargi górnej i nosa). 

Kiedy spostrzegł z okna przechodzącą sąsiadkę, pomachał jej ściereczką (języczek wędruje z 
jednego kącika ust do drugiego). 

Na koniec wytrzepał dywany (wyciągnij język, pochyl głowę i nią potrząśnij). 

W ten sposób dom został posprzątany. 

„Klamerki”- proszę udostępnić klamry do wieszania bielizny, dzieci mogą połączyć je wg 
własnego pomysłu, (najmniej 6 sztuk) ułożyć- kwiatek, węża, słońce itp. W przypadku braku 
pomysłu- dzieci mogą przypinać klamry naokoło  chustki do nosa lub kartki papieru . Po 
skończonej zabawie- należy zadbać o odczepienie klamerek  i odłożenie na wyznaczone 
miejsce. Rodzicu – proszę chwalić swoje dziecko.  

Piątek 03.04.2020 

„Wielka pisanka” -ozdabianie jajka gotowanego lub  sylwety papierowej,  wydmuszki  

 Dzieci poznają zwyczaje i obrzędy świąteczne, poznają różnicę między pisanką, a 
kraszanką  „Kraszanka- pisanka”- poznają różnicę ,doskonalą sprawność manualną, 
wzmacniają więzi społeczne; w gronie rodzinnym.  

„Wielkanocny koszyczek”- słuchanie wiersza Zbigniewa Domitroca 

W małym koszyczku 

Dużo jedzenia, 

które niesiemy 

Do poświecenia; 



chleb i wędlina, 

kilka pisanek 

Oraz cukrowy  

mały baranek. 

Drożdżowa babka, 

sól i ser biały, 

jest pełny  

koszyczek mały. 

„Obudziły się pisanki”- pokazanie dzieciom palmy,  wielkanocnej, kurczaczka, zajączka, 
baranka, chleba – przeliczanie nazwanie ,że to są symbole Świąt  Wielkanocnych, stanowią 
ozdobę stołu w czasie  Świąt Wielkanocnych. Ze względu na epidemię nie są zanoszone do 
kościoła do poświęcenia. Należy zapoznać dzieci ze znaczeniem słowa pisanka , kraszanka . 

 Pisanka – jajko ozdabiane różnymi wzorami , i kolorami,  
 Kraszanka- jajka pomalowane na jeden kolor 
 Jajko symbol odradzanego się życia 
 Chleb- ma zapewnić ludziom dobrobyt i pomyślność  
 Sól-  chronić przed zepsuciem i   złem 
 Chrzan ma zapewnić zdrowie i sprawność 
 Kiełbasa - zapewnia zdrowie 
 Wielkanocna babka -  jest symbolem umiejętności i dostatku 
 Baranek- symbol Jezusa Chrystusa 

„Co wkładamy do koszyczka?- Dzieci wymieniając wspólnie z rodzicem poszczególne 
elementy, wyklaskują  sylabowo: pi-sa-nka,  chleb, kra-sza-nka, sól, chrzan, kieł-ba-sa¸ ba-ba, 
ba-ra-nek . Dzieci mogą przeliczyć zgromadzone rzeczy.  

„Pisanka – kraszanka”- dzieci ozdabiają  „jajka”  (w miarę możliwości wybieramy technikę 
plastyczną)  malowanie farbami, rysowanie wzorków mazakami, kredkami, wycinacie z 
kolorowego papieru, naklejanie elementów wyciętych przez rodzica lub starsze rodzeństwo. 

 Sprzątnie miejsca pracy; pochwała wykonanego zadania. 

„Dziwne kroki”- zabawa naśladowcza- dzieci chodzą swobodnie po pokoju. Rodzic mówi; , czyj 
chód mają dzieci naśladować; Chodźcie jak: kwoka z jajkiem, świąteczny zajączek, pisklaczek 
dzieci wołają :pi, pi, baranek brykający –wołają : be, be z różnym natężeniem głosu - cicho, 
głośno. 

„Na łyżce”- zabawa zręcznościowa -  dzieci trzymają w ręku łyżkę , na niej kulkę z gazety 
(uformowaną przez dziecko) – jego zadaniem jest przejście np. do ściany i z powrotem , w taki 
sposób, żeby nie zrzucić „jajka” z łyżki. Można zakończyć zabawę – rzutem „jajkiem”- do celu- 
koszyka, miski.  



 „Co jest w jajku?”  - zabawa badawcza – połączona z eksperymentem. Omówienie 
wyglądu zewnętrznego jajka: skorupka; jaką pełni funkcję? czy jest miękka, czy twarda.  

 Przy okazji przygotowania obiadu – można wybić żółtko, białko na osobne spodeczki, 
określenie ich funkcji , koloru, konsystencji i znaczenia.  

 Odpowiedź na pytanie ;czy można je zmieszać?- prezentacja . 
  Dzieci wyciągają wnioski; odpowiadają na pytanie: skąd się biorą jajka?, pod jaką 

postacią można je spożywać?; ugotowane- na twardo, miękko, usmażone- w postaci 
jajecznicy,  sadzonego jajka itp.  

 Można zjeść; ugotowane jajko ze szczypiorkiem Smacznego!!!  

Pozdrawiam Dzieci i Rodziców, życzę dużo zdrowia, cierpliwości oraz ciekawych pomysłów 
na mile spędzony czas. Pani Halina  

 

 

 


