
ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC 

KWIECIEŃ 2022 r. 

GRUPA II „KROPELKI” 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: Święta, święta biją dzwony (4.04-8.04.2022 r.) 
-zapoznanie z warzywem jakim jest marchewka 

-poszerzenie doświadczeń smakowych 

-propagowanie zdrowego odżywiania 

-zapoznanie z tradycją Wielkiejnocy 

-poszerzenie wiedzy na temat potraw świątecznych 

-uwrażliwienie na tradycję wielkanocną 

-kultywowanie tradycji świątecznych 

-zapoznanie z koszyczkiem wielkanocnym 

-rozwijanie wiedzy na temat produktów w koszyczku 

-utrwalenie umiejętności przeliczania 

-rozwijanie zdolności plastycznych 

-poszerzanie umiejętności kreatywnego ozdabiania  

-kształtowanie pracy z klejem 

-dbanie o porządek po skończonej pracy 

-rozwijanie wiedzy na temat wybranych zwierząt kojarzonych z Wielkanocą 

-rozwijanie zainteresowań zabawami naśladowczymi 

-rozwijanie potrzeby aktywności  

-usprawnienie motoryki dużej 

 

 

 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: Wielkanoc (11.04.- 15.04. 2022 r.) 
 

- nauka wiersza na pamięć; 

- kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat wiersza; 

- poznanie znaczenia słowa „Pisanka” 

- rytmizowanie tekstu piosenki; 

- nauka piosenki z podziałem na role: chłopcy, dziewczynki; 

- zabawy muzyczno-rytmiczne do piosenki 

- przeliczanie w zakresie 4; 

- porównywanie liczebności zbiorów; 



- posługuje się liczebnikami głównymi. 

- wykonanie kurczaczka przy użyciu papieru; 

- kształtowanie umiejętności posługiwania się klejem 

- poznanie zwierząt wielkanocnych; 

- próby naśladowania zwierząt wielkanocnych; 

- stworzenie własnej zabawy naśladowczej. 

 

 

 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: Z kulturą za pan brat (18.04-22.04.2022 r.) 
-wykorzystywanie dramy jako środka do wyrażania emocji 

-odgrywanie scenek dramowych 

-utrwalenie nazw uczuć i emocji  

-kształtowanie umiejętności radzenia sobie z przykrymi emocjami 

-wspólne oglądanie wybranego seansu 

-zapoznanie ze zwyczajami panującymi w kinie 

-odgadywanie piosenek ze znanych bajek 

-przygotowanie popcornu 

-zapoznanie z różnymi rodzajami teatru 

-rozwijanie doświadczeń teatralnych 

-utrwalenie wiadomości na temat zachowania w teatrze 

-rozwijanie wiedzy na temat baletu 

-kształtowanie umiejętności wyrażania emocji ruchem 

-rozwijanie płynności ruchów 

-zapoznanie z zwodem malarza 

-poszerzenie doświadczeń artystycznych 

-rozwijanie zainteresowań wysoką kulturą 

-kształtowanie ekspresji plastycznej 

 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: Jestem kulturalny (25.04. – 29.04. 2022 r.) 
 

- ćwiczenie kulturalnego zachowania się przy stole; 

- kształtowanie zachowań społecznie akceptowanych; 

- motywowanie do udziału z życiu kulturalnym przedszkola. 



- poznanie akcesoriów urodzinowych; 

- kształtowanie odpowiedniego zachowania się podczas uroczystości typu urodziny; 

- stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych. 

- utrwalanie znajomości zwrotów grzecznościowych: dzień dobry i do widzenia; 

- ćwiczenie umiejętności odpowiedniego stosowania zwrotu w danej sytuacji; 

- utrwalanie pojęcia para, przeliczanie. 

- próba określania własnych praw na podstawie piosenki; 

- ćwiczenie umiejętności wyrażania sprzeciwu; 

- wyrażanie emocji w formie śpiewu. 

- rozwijanie zdolności plastycznych; 

- odczuwanie potrzeby wyrażania siebie w pracach plastycznych; 

- dostrzeganie wartości emocjonalnej w gotowej pracy. 

 

                

 

 

W wybrane dni miesiące realizujemy innowację pedagogiczną  

„Święta nietypowe w kalendarzu przedszkolaka” 

 

 


