
ft nw

 

 

KWIECIEN 
 

Tematy kompleksowe: 

 

1. 

2. 

3. 

4. Tajemnice KSIAZEK  

5. Polska to mój dom 
  

Opracowała: Izabela Świder 

 



1.  

 Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas 

pobytu na wsi. 

 Kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta i uświadomienie 

konieczności dbania o nie. 

 Poznawanie różnic między wsią a miastem. 

 Kształtowanie mowy, percepcji słuchowej i myślenia poprzez 

zabawy ortofoniczne, logopedyczne, zagadki słuchowe i zabawy 

dźwiękami. 

 Budowanie wiedzy na temat cyklu rozwoju roślin. 

 Zapoznanie z maszynami i narzędziami pomagającymi rolnikom w 

ich pracy. 

 Rozwijanie wyobraźni w zabawach konstrukcyjnych. 

 Usprawnianie umiejętności liczenia w zakresie dostępnym dziecku. 

 Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni. 

 Zdobywanie wiedzy na temat znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi 

oraz pochodzenia produktów uzyskiwanych właśnie dzięki hodowli. 

 Kształtowanie świadomości cykliczności w przyrodzie – pory roku. 

 Zaznajamianie z rodzajem pracy w gospodarstwie w odniesieniu do 

pór roku. 

 Rozwijanie spostrzegawczości i koncentracji uwagi. 

 Rozwijanie umiejętności odpowiadanie na pytania dotyczące 

wysłuchanego utworu oraz opowiadania o obrazkach 

przedstawiających różne sytuacje. 

 Wdrażanie do uczestniczenia w zabawach muzyczno-ruchowych, 

śpiewania piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście. 

 Rozwijanie zainteresowań plastycznych, rysowanie, malowanie – 

korzystanie z różnych materiałów i przyborów, tworzenie 

kompozycji z różnych materiałów i tworzyw. 

 Zachęcanie do uczestniczenia w ćwiczeniach gimnastycznych. 

  



2.  

 Poznawanie polskich tradycji i zwyczajów związanych ze świętami 

Wielkanocy kultywowanych w rodzinach od pokoleń. 

 Poznawanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami 

Wielkanocnymi i Paschalnymi, pochodzącymi z różnych stron 

świata. 

 Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji 

ruchowej. 

 Utrwalenie nazw tradycyjnych potraw świątecznych. 

 Kształcenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej. 

 Doskonalenie umiejętności manualnych. 

 Rozwijanie zainteresowań plastycznych na różnych płaszczyznach: 

wycinanie, wydzieranie, składanie papieru, lepienie z różnych mas. 

 Wdrażanie do podtrzymywania tradycji świątecznych. 

 Rozwijanie umiejętności składania życzeń. 

 Wzmacnianie więzi społecznych w gronie rodzinnym. 

 Rozwijanie u dzieci twórczego myślenia podczas rozwiązywania i 

wymyślania zagadek. 

 Uwrażliwianie na otaczające nas piękno, zwracanie uwagi na ładne 

rzeczy wokół nas także po przez oglądanie reprodukcji znanych 

powszechnie dzieł sztuki związanych z wiosną i Świętami oraz 

swobodne wypowiadanie się na ich temat. 

 Rozwijanie percepcji wzrokowej - wyszukiwanie takich samych 

obrazków, zabawek, układanie przedmiotów według poleceń. 

 Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez liczenie 

wyodrębnianych przedmiotów. 

 Wykorzystanie figur geometrycznych w ćwiczeniach 

matematycznych, zabawach, grach. 

 Rozwijanie pamięci, zapamiętywanie prostych, krótkich 

rymowanek, wierszy, tekstów piosenek. 

  



3.  

 Wzbogacenie wiedzy i słownictwa dzieci na temat Ziemi. 

 Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za czystość Ziemi. 

 Rozwijanie orientacji przestrzennej po przez określanie położenia 

przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, 

przed, za, obok. 

 Uwrażliwienie dzieci na otaczającą je przyrodę. 

 Kształtowanie świadomości ekologicznej. 

 Dostarczenie informacji dotyczących sposobów działania dla 

ochrony środowiska. 

 Wpajanie dbałości o przyrodę, nieniszczenia roślin, niekrzywdzenia 

zwierząt, niezaśmiecania środowiska – wrzucanie śmieci do kosza, 

segregowanie odpadów. 

 Poznawanie świata poprzez doświadczenia – własne i innych ludzi. 

 Rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych. 

 Zapoznanie z pszczołami – owadami niezwykle przydatnymi dla 

naszej planety. 

 Tworzenie konstrukcji przestrzennych według wzorów i według 

własnych pomysłów. 

 Rozwijanie umiejętności liczenia i rozpoznawania cyfr. 

 Uświadomienie dzieciom znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin. 

 Poznanie sposobów wykorzystania prądu. 

 Wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych. 

 Uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych, słuchanie 

piosenek, próby zapamiętywania tekstu i melodii. 

 Przygotowanie do nauki pisania po przez rozwijanie sprawności 

całego ciała, w tym sprawności rąk. 

 Zachęcanie do uczestniczenia w zabawach i ćwiczeniach 

ruchowych. 

  



4. Tajemnice KSIAZEK 

 Budzenie zainteresowania książką i czytaniem poprzez zabawy: 

słowne, literackie, teatralne, muzyczne, plastyczne i techniczne. 

 Poznawanie budowy książki (okładka, strona redakcyjna, 

ilustracje). 

 Budowanie wiedzy dzieci na temat powstawania papieru. 

 Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem. 

 Poszerzanie wiedzy dzieci o zawodach: pisarz, grafik, redaktor, 

drukarz. 

 Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionej 

książki. 

 Rozwój umiejętności manualnych przez wykonywanie ilustracji do 

ulubionych książek. 

 Rozwijanie kreatywności przez zabawę we wspólne tworzenie 

opowiadania i własnej książki o tematyce bliskiej dziecku. 

 Wdrażanie do poszanowania książek, dbania o nie i właściwego 

obchodzenia się z nimi. 

 Poszerzenie słownika dzieci o pojęcia związane z książką, biblioteką 

i księgarnią. 

 Zapoznanie dzieci z zasadami zachowania się w księgarni. 

 Zapoznanie dzieci z zasadami działania biblioteki: wypożyczanie i 

oddawanie. 

 Rozwijanie umiejętności porządkowania przedmiotów (książek) wg 

cech (np. wygląd, treść). 

 Rozwijanie umiejętności tworzenia i przeliczania zbiorów. 

 Rozwijanie kreatywności poprzez podejmowanie działań: 

ruchowych, językowych, plastycznych, muzycznych, 

parateatralnych. 

 Rozwój słuchu fonematycznego - rytmiczne powtarzanie 

rymowanek, wierszy, tekstów piosenek, rytmiczny podział słów (na 

sylaby) z pomocą lub samodzielnie. 

  



5. Polska to mój dom 

 Rozwijanie poczucia 

przynależności narodowej i 

więzi z ojczyzną. 

 Utrwalanie umiejętności 

podawania nazwy naszego 

kraju i rozpoznawania 

symboli narodowych: flagi, 

godła, hymnu. 

 Kształtowanie postawy 

patriotycznej oraz poczucia 

szacunku dla symboli narodowych. 

 Nauka Hymnu Polski i wspólne śpiewanie. 

 Poznanie legendy o powstaniu Państwa Polskiego i jego godła – 

Orła Białego. 

 Nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, 

ważniejszych obiektów i miejsc. 

 Poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy naszego miasta, 

czyli stolicy Polski – Warszawy i jej herbu – Syrenki oraz głównej 

rzeki - Wisły. 

 Wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary w swoje 

możliwości. 

 Zwracanie uwagi na piękno najbliższego otoczenia (architektury, 

krajobrazu, zjawisk atmosferycznych, okazów przyrodniczych itp.). 

 Dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach oraz 

rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych. 

 Wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach 

matematycznych, zabawach, grach. 

 Rozszerzanie informacji o własnej rodzinie i miejscu zamieszkania 

 Umuzykalnienie, rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej po 

przez zapoznanie z polską muzyką klasyczną i tradycyjnymi 

pieśniami. 

 Rozwijanie umiejętności plastycznych i sprawności dłoni. 

https://www.tapeciarnia.pl/edycja,243624 
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